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Abstract

The Face of Democracy
A Comparative Study of How Democracy is Presented in German and Swedish
Textbooks in Social Science Written for Senior High School

The aim of this dissertation is to compare German and Swedish textbooks in social
science focused on how democracy takes form in the text. What kind of
representations appears through texts and illustrations? What is said and how is it
said? What is emphasized? What is excluded? How does the text present different
concepts and relate them to democracy? The study also focuses on how knowledge
and learning is described and to whom the text is addressed.

This dissertation has a semiotic-didactic perspective based on the dialogical
principle that emanates from Bakhtin’s theoretical perspective and Bakhtin’s
thoughts of how to analyze texts.

The empirical material consists of textbooks in social science, published since 1950.
The study is restricted to books written for upper secondary school and books have
been selected to achieve variation in the descriptions of democracy.

The analysis has focused on themes and concepts appearing in the textbooks.
Different themes appearing in the text are the basis for the creation of a time-line.
Four different periods have been found in each country, but the division of time is
slightly different.

The dominant themes in German textbooks are “the good and the evil”, “the
good and bad democracy”, “action groups – to be or not to be” and “unity or
eminance”. There is more than one theme in Swedish textbooks, but the most
dominant themes are “governing and obedience”, “governing and autonomy”, “the
autonomous citizen”, and “governing or empowerment”.

There are many representations of democracy in the textbooks and most of the
representations are vague and full of contradictions. Some of the images even
contradict the official image of democracy. Citizens in German textbooks are
described as active, autonomous and responsible, but the only way to influence
politicians is through participation in elections. Citizens described in Swedish
textbooks are portrayed as passive, ignorant and irresponsible, except when voting.

The dominant view of knowledge and learning is reproductive. Knowledge is
portrayed as monological and the students are expected to learn some basics facts,
without being able to reflect and deliberate on issues. However, texts can be open
and create opportunities for students to reflect and take a stance on their own. An
open and dialogical text is more common in German textbooks than in Swedish
textbooks.

Key words: Images of democracy, textbooks in social science, dialogue and
monologue



Förord

Att skriva en avhandling är en mödosam process. Kunskapens stig är varken bred
eller rak och den är fylld av vedermödor, men även glädjeämnen. Vad är väl en
hårddiskkrasch, jämfört med den fantastiska och utvecklande färden på kunskapens
stig! En färd som har betydelse även för mitt arbete som lärarutbildare.

Jag startade ensam min färd men på vägen har jag mött många hjälpande och
stöttande händer, som jag nu vill tacka. Alldeles vid starten fick jag hjälp och stöd av
professor Gunilla Dahlberg, som uppmuntrade mig, stöttade mig och lärde mig att
tränga djupare in i teorier för att öka min förståelse. Ett varmt tack, Gunilla! Snart
mötte jag min handledare och ledsagare, professor Staffan Selander, utan vars råd,
stöd och utmaningar, jag aldrig hade orkat föra avhandlingen fram till dess slut. Ett
stort och varmt tack, Staffan! Staffan Selander har dessutom skapat en fantastisk
forskningsmiljö med sin FOKUS-grupp, som jag haft förmånen att tillhöra. Ett varmt
tack går till alla mina forskarvänner i FOKUS-gruppen för allt bistånd och stöd som
jag fått. Jag vill särskilt tacka Titti Forsslund som uppmuntrat mig och gett mig goda
råd längs färden.

Ett speciellt tack går till Sven Hartman och Per Ledin för deras kloka synpunkter
och goda råd under mitt läsgruppsseminarium.

Jag har även haft förmånen att ha kollegor och vänner runt mig som lyssnat på
stöttat mig och sett till att jag inte gett upp. Ett alldeles särskilt tack går därför till mina
kollegor och vänner från Solna och Liljeholmen. Tack för att ni lyssnat på mig och
uppmuntrat mig! Jag vill även rikta ett speciellt tack till Anita Bardhagen som
tålmodigt lyssnat på mig, uppmuntrat mig och diskuterat mina resultat under våra
stunder på La Manga.

Jag har även stött på betydelsefulla institutioner på vägen, vilka på olika sätt har
underlättat mitt arbete. Först vill jag tacka (S)PPB och dess fantastiska personal! Jag
har alltid blivit vänligt bemött och fått all den hjälp jag behövt i mitt sökande efter
relevant litteratur, både tysk och svensk. Tack! Utan er hjälp hade avhandlingen
aldrig blivit av! Jag sänder också ett tack till personalen på Georg-Eckert-Institut i
Braunschweig, som på ett fantastiskt sätt ställde upp för mig och gav mig hjälp när jag
behövde. Jag vill även tacka Lärarhögskolan i Stockholm som gjort det möjligt för
mig att fullfölja forskarutbildningen parallellt med mitt arbete som lärarutbildare.

Ett tack sänds även till Mats Holmqvist för all hjälp med formatmallar och till Gail
Rasmussen för granskningen av den engelska texten.

Till sist, men absolut inte minst, går ett tack till min underbara familj som hela tiden
stöttat och uppmuntrat mig. Tack, Katarina, för alla dina kloka synpunkter under våra
diskussioner och din ovärderliga hjälp i samband med alla omskrivningar och
korrekturläsningen. Tack, Ulf, för våra erfarenhetsutbyten samt ett tack för din hjälp
när avhandlingen av misstag hamnade i papperskorgen. Tack, Olle, för all din hjälp,
din uppmuntran och ditt tålamod. Du har alltid funnits vid min sida och ställt upp för
mig i alla tänkbara situationer. Det kan inte ha varit lätt för er under den här tiden,
men ni har verkligen visat mig hänsyn och uppmuntrat mig. Tack!!
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Kapitel 1

Inledning

Dieser Gegensatz ist das eigentliche Probleme der Demokratie als Lebensform. Freiheit
ohne Gleicheit würde das Recht des Stärkeren begründen, Gleicheit ohne Freiheit ist ein
Merkmal des totalitären Staates1  (Abriss der Sozialkunde, 1963, s. 18)

Sverige är en demokratisk stat i västerländsk mening. Detta innebär bl.a. att man söker ge
de enskilda medborgarna på en gång största möjliga personliga frihet och trygghet och att
statsskicket präglas av politisk frihet, av individens rätt till medverkan och medansvar i
samhällets utveckling. Dessa värderingar ger den yttre ramen.  (Samhällskunskap för
gymnasiet, 1956, s. 47)

Demokrati är ett ord som ofta används, framförallt av politiker och ledare, men ytterst
sällan diskuteras innebörden i det använda ordet. Alla tycks ta för givet att ordet
uppfattas och förstås på ett visst sätt. Ovanstående citat visar att demokrati och andra
politiska ideal kan ges olika innehåll. Samtliga begrepp är ju vaga och kan därför
tilldelas olika innehåll beroende på vilket politiskt ställningstagande som görs.
Demokratibegreppets mångtydighet gör det möjligt för de flesta stater att kalla sig
demokratiska, trots vitt skilda statsskick. Varje demokratisk stat förväntar sig
dessutom att medborgarna ska tillägna sig ett demokratiskt förhållningssätt och
grundläggande demokratiska värderingar utifrån just den egna tolkningen av
demokrati. I de flesta länder är det därför utbildningsväsendets uppgift att förmedla
den officiella tolkningen av demokrati och fostra den nya generationen till
demokratiska medborgare.

Målet att fostra den unga generationen genom att förmedla demokratiska
värderingar har i stort styrt den svenska skolans verksamhet sedan 1920-talet då
skolans medborgarfostrande roll betonades i olika styrdokument. Ett nytt ämne,
medborgarkunskap, tillskapades vid sidan av historieämnet för att ge eleverna den
kunskap de ansågs behöva för att utvecklas till demokratiska medborgare. Ämnet
utvidgades och förändrades i takt med samhällets förändring och numera bär det
namnet samhällskunskap. I dag förväntas skolans samtliga ämnen bidra till den
demokratiska fostran men samhällskunskapsämnet fokuserar särskilt
samhällsbildningar, politiska system och demokratins roll inom dessa. Den tyska
skolans mål är likaledes att uppfostra ungdomar till att anamma demokratiska
värderingar och även här har ett speciellt ämne skapats som fokuserar olika politiska
system och demokratins funktion i samhället. Ämnet ”Sozialkunde” bildades under
1950-talet och tilldelades uppgiften att fostra kritiskt tänkande och ansvarsfulla
demokratiska medborgare.2

                                                
1 Denna motsats är det egentliga problemet för demokrati som livsform. Frihet utan jämlikhet vore att motivera
den starkares rätt, jämlikhet utan frihet är ett kännetecken för en totalitär stat.
2 I bilaga 3 beskrivs de båda ämnenas utveckling och innehåll mer utförligt.
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Flera undersökningar har under senare år visat att medborgares, framförallt
ungdomars, tilltro till demokratin sviktar, åtminstone till demokrati som styrelseform.
Detta har bland annat resulterat i ett minskat valdeltagande och i kraftigt sjunkande
siffror för medlemskap i politiska partier. Staten har tillsatt ett antal utredningar för att
dels söka orsaken till det svagare intresset för demokratin, dels för att söka lösningar
på frågan. Utredningar som Maktutredningen och Demokratiutredningen kan därför
ses i ljuset av den bristande tilltron till demokratin. Medborgarnas svaga intresse för
politik debatteras också flitigt i massmedia.

Min studie är inte primärt en studie om demokrati och demokratins problem utan
fokus är mer vänt mot skolans demokratifostrande uppgift. Syftet är att studera den
bild av demokrati som framträder i samhällskunskapsböckernas texter. En del av den
demokratiundervisning som äger rum i skolan sker ju med hjälp av läroböcker och just
samhällskunskapsböcker ska spegla en officiell bild av demokrati. Det kan därför vara
intressant att se vilka bilder av demokrati som framträder via texten. Kanske kan
dessa bilder bidra till att förklara, varför ungdomar sviktar i sin tro på demokratiska
styrelseformer. Att jag väljer att fokusera läroböckers text beror på att
undersökningar visar att läroböcker fortfarande i hög grad styr undervisningens
innehåll (Johnsen m.fl., 1997). Selander (1998b) har dessutom visat att innehållet i
undervisningen skapas av eleven, läraren och läromedlen. Det kan därför vara rimligt
att anta att både elevers och lärares tänkande kring demokrati struktureras och
påverkas av läroböckers innehåll.

Jag har under många år arbetat som samhällskunskapslärare och under alla år har
demokratifrågor varit av stort intresse för mig. Demokratifrågan och dess innebörd
kom att ställas på sin spets först när jag som förälder fick del av mina barns
uppfattningar kring skolans hantering och förmedling av demokrati och inflytande.
Det var förmodligen distansen till den egna praktiken, att se på frågorna ur ett
föräldra- och medborgarperspektiv i stället för att se dem ur ett lärarperspektiv, som
fick mig att på djupet fundera över hur demokratiska värderingar kan överföras till
den unga generationen. Som lärare i en kulturellt beroende institution har jag bit för
bit vuxit in i och taget över den kultur och tradition som är grunden för skolans
innehåll. Min egen förståelse av demokratiundervisningen grundas på att jag tar
mycket för givet när det gäller kunskapens olika uttrycksformer, arbetssätt och
innehåll. Jag har egentligen aldrig funderat över eller problematiserat
samhällskunskapsböckernas innehåll. Innehållet har givetvis diskuterats men i
grunden har jag aldrig funderat över vilka bilder av demokrati som förmedlas. Nu har
jag sålunda tagit chansen att läsa dessa texter på ett nytt och annorlunda sätt för att
uppmärksamma och förstå de bilder av demokrati som framträder i
samhällskunskapsböcker. Jag har valt att jämföra svenska och tyska
samhällskunskapsböcker för att ytterligare fördjupa min förståelse av hur demokrati
kan beskrivas. Sverige och Tyskland har till delar en gemensam kulturell och
didaktisk bakgrund. En jämförelse mellan ländernas samhällskunskapsböcker borde
sålunda kunna uppvisa både likheter och skillnader. Dessa kan sedan förstås utifrån
både de gemensamma och de skilda sociokulturella sammanhangen.
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Skola och demokrati

Olika undersökningar har gjorts kring skolan och demokrati, de flesta med fokus på
elevinflytande. I SOU 1996:22 Inflytande på riktigt återges en del av denna
forskning. Här lyfts bland annat fram att elever på teoretiska gymnasieprogram anser
sig ha ett litet inflytande på skolans verksamhet, ett förbryllande faktum med tanke på
att dessa elever har inflytande på samhällets utformning. Detta är en anledning till att
jag valt att fokusera och begränsa min studie till gymnasiets samhällskunskapsböcker.
De bilder av demokrati som erbjuds eleverna via dessa böcker tycks främst berätta om
demokrati i stället för att ge eleverna kunskaper i demokrati (Selander, 1998a). I SOU
1996:22 hävdas det att läroböcker i hög grad styr läroprocesserna och att elevernas
egen erfarenhet därmed utestängs från undervisningen. Inflytandet över och ansvaret
för det egna lärandet minskar sålunda. Detta kan ses som en demokratifråga på så vis
att eleverna ska ha rätt och möjlighet till en egen konstruktion av kunskap
(Sundgren, 1995, 1996).

Via den forskning som beskriver det svenska skolsystemets framväxt kopplad till
demokratins uppbyggnad i Sverige, har jag fått både bakgrundskunskaper och
förståelse för  den officiella tolkning som görs av demokrati och olika politiska ideal.
Isling (1980; 1988), Marklund (1983; 1984) och Richardson (1990; 1994) beskriver
utförligt skolsystemets framväxt i förhållande till demokratins frågor. Samtliga betonar
den betydelse frihet och harmoni haft i det svenska skolsystemet och dessa begrepp
sägs motsvara skolans två huvuduppgifter, kvalificering och socialisation. Den
motsättning som ligger i dessa uppgifter finns alltjämt kvar utan att en diskussion
kring motsättningen förs.

Bergström (1993) har i sin avhandling studerat den svenska gymnasieskolans
utveckling i socialdemokratisk skolpolitik mellan åren 1975 och 1990.
Undersökningen har gjorts utifrån tre teman; jämlikhet, kunskap samt styrning och
reformstrategier. Jämlikhet har då definierats på tre sätt; jämlikhet i chanser,
resursjämlikhet och jämlikhet i resultat. Det vanligaste sättet att betrakta jämlikhet
inom utbildningsområdet är att tala om jämlikhet som tillgång till lika resurser och då
används begreppet ofta synonymt med rättvisa. Jämlikhet i resultat, den mest radikala
tolkningen av jämlikhetsbegreppet används sällan. Bergströms studie ger en god bild
av hur jämlikhetsbegreppet tolkas och används och just detta har betydelse för min
studie. De undersökta perioderna sammanfaller till stor del och därför kan de
definitioner av jämlikhet som Bergström finner i sin studie jämföras med de
definitioner som återfinns i min studie av läroböckers demokratibilder.

Sigurdson (1995:06) har jämfört värdegrunden i den nya läroplanen, Lpo 94 med
olika moralfilosofier. Med hjälp av begreppen det rätta och det goda kan Sigurdson
enkelt sammanfatta en betydelsefull skiljelinje mellan olika politiska ideologier, vilken
berör värderingars objektivitet eller normativitet. Det rätta innebär att staten har
objektiva procedurregler för sin verksamhet medan det goda innebär att staten har
det goda livet som ett gemensamt mål för sin verksamhet. Sigurdson visar att
läroplanen huvudsakligen pläderar för och för vidare en liberal tradition som innebär
att eleverna ska fostras till moraliska agenter. I försiktiga ordalag säger han sålunda
att det rätta överväger. Det är främst begreppen det rätta och det goda som används i
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min studie för att kunna åskådliggöra skillnaden mellan olika politiska
ställningstaganden.

Jag har även tagit del av tysk forskning kring demokrati i skolan. Denna forskning
belyser bland annat den konflikt som finns mellan skolans uppgifter som
kunskapsförmedlande och politiskt bildande institution. Det framhålls att olika
föreställningar om vad demokrati innebär florerar i skolan, men att ett gemensamt drag
är att förkasta tanken på att medborgarna aktivt kan delta i den politiska
gestaltningen vid sidan av ett valdeltagande. Därigenom har skolan tagit ställning
mot den klassiska demokratitanken i form av en tillit till medborgarnas förmåga att
delta i olika beslutsprocesser. Detta trots att skolan ständigt tar ställning för en
liberalistisk demokratimodell (Brandner, 1983). Forskningen lyfter även fram den kraft
som ockupationsmakterna lade ner på att omskola de tyska medborgarna till
demokratiska medborgare. Inom skolans ram innebar denna omskolning att Deweys
pedagogiska idéer förenades med ett tyskt traditionellt bildningsbegrepp och att
eleverna skulle fostras till tolerans, hänsyn och ett demokratiskt umgängessätt. Detta
ledde till att den politiska undervisningen och samhällskunskapsämnet fick en stark
individualistisk och moralisk prägel (George & Sander, 1988).

Jag vill även lyfta fram tre forskare vars studier har en särskild betydelse för min
avhandling. Gutman (1978) studerar skolan ur ett demokratiskt perspektiv och
betonar vikten av att elever får lära sig ett kritiskt tänkande och att fatta väl
genomtänkta beslut. För att nå detta mål anser Gutman att det är nödvändigt att göra
den sociala reproduktionen medveten i skolan. Detta innebär att tydliggöra, vilka
värden samhället vill föra vidare genom utbildningen och varför dessa ska föras
vidare. Eleverna ska också göras medvetna om att de faktiskt kan delta i
utformningen av sitt samhälle.

Dewey (1956; 1966) och dennes tankar om demokratisk utbildning har  en alldeles
speciell betydelse för min studie med tanke på att hans idéer utgjorde och kanske
alltjämt utgör grunden för det tyska skolsystemet som skapades efter 1945. Hans
tankar om demokrati och demokratisk fostran har haft stark genomslagskraft i det
tyska samhällskunskapsämnet. Det är framförallt synen på kunskapsbildningen som
en interaktionsprocess och synen på elevers fria tänkande som har betydelse för min
studie men även Deweys syn på begreppsinlärning som beroende av handling och
erfarenhet.

Även Habermas (1984; 1995; 1996) har betydelse för min studie, eftersom hans
tankar om kunskapsintressen, kommunikativt handlande och demokrati har satt spår i
de tyska samhällskunskapsböckerna. Habermas ser kommunikation som grunden för
medmänsklig förståelse och handlande. Att söka uppnå samförstånd i det
kommunikativa handlandet är en viktig del i ett demokratiskt förhållningssätt men för
att uppnå samförstånd måste vissa villkor uppfyllas. Samförståndet måste vila på, dels
att alla erkänner varandra som likvärdiga deltagare, dels att det som diskuteras är
riktigt, sant och sannfärdigt. De kunskapsintressen som Habermas betonar är tre; ett
tekniskt, ett hermeneutiskt och ett emancipatoriskt kunskapsintresse. Alla tre
intressena har sin givna plats i ett kommunikativt handlande och därför utgör de
också en del i demokratin.
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Läroböcker

Forskning kring pedagogiska texter framhäver texters betydelse för undervisningen
och den kunskap som lärs ut. Pedagogisk text är ett vidare begrepp än lärobok och
omfattar även övningsböcker, videofilmer och ljudband. De är alla producerade i ett
speciellt sammanhang, vilket kan vara ämnesmässigt, pedagogiskt eller politiskt
(Johnsen m. fl., 1997). Gemensamt för alla pedagogiska texter är att de främst har en
reproducerande funktion som att fostra blivande medborgare och föra över en viss
samhällelig kunskap (Selander, 1988). Samhällets normer och värderingar återspeglas
sålunda i de pedagogiska texterna och därför kan texternas mening delas av många
(Johnsen m. fl., 1997). Läsarna känner igen sig i texten.

Här vill jag föra in ett nytt begrepp, genre, vilket även diskuteras i det teoretiska
perspektivet. Läroboken i sig kan betraktas som en genre med uppgift att just
förmedla traditionella sätt att se på kunskap samt att föra över de normer och
värderingar som utgör grunden för ett samhälle. Ledin (1996) menar att
genrebegreppet utgör en förmedlande länk mellan text och sociala förhållanden.
Genren lärobok kan därför ses både som en institution och en social konvention. Det
finns vissa förväntningar på hur en lärobok ska vara utformad. Vilka dessa
förväntningar är och hur läroböcker utformas är kulturbundet. Samtidigt är en genre
föränderlig och påverkas av det som händer i samhället. En genre som läroboken kan
till exempel strukturera ett tänkandet kring demokrati och påbjuda demokratins
innehåll men lärobokens innehåll och struktur påverkas av det omgivande samhället.
Lärobokens komposition, uttrycksform och idéinnehåll samvarierar i konstruktionen
av social mening, men samtidigt påverkas lärobokens komposition, uttrycksform och
idéinnehåll av olika sociokulturella förhållanden. Huvuduppgiften är att föra över en
officiell bild av demokrati men genom påverkan från omgivningen kan innehållet
förändras. Det är så jag vill se lärobokens funktion i skola och samhälle.

Ett av skolans mål är att elever ska lära sig ett kritiskt tänkande och därför bör
läroböcker innehålla olika problem samt skilda sätt att värdera fenomen. Ett enda sätt
att värdera fenomen kan dock förekomma implicit i läroböcker (Selander, 1988). På så
sätt kan de dominerande samhälleliga värderingarna få uttryck i texter. Ofta är
texterna organiserade och strukturerade på ett specifikt sätt för att kunna stödja
undervisningen, vilket kan medföra brist på en inre sammanhängande struktur. Detta
kan försvåra för eleverna att se samband mellan olika händelser och idéer (McKeown
& Beck, 1994). En sådan text har ofta en hög abstraktionsnivå och förutsätter en
djup och varierad kunskap hos eleverna. Genom att försöka anpassa texten till olika
åldersstadier ska läroboken ändå kunna vara ett stöd för elevers inlärning. Olika
didaktiska modeller och kognitiva teorier ligger då till grund för textens utformande.
Detta medför att läroboken på ett implicit sätt strukturerar elevers sätt att tänka och
därmed sättet att uppfatta kunskap.

Forskning kring hur elever läser och tar emot texter har skett främst med hjälp av
receptionsteorier (Eagleton, 1995). I dessa teorier framhävs betydelsen av att texten
byggs upp på ett sådant sätt att elever kan få en sammanhängande förståelse för olika
fenomen. Texten bör därför knyta till elevers tidigare kunskaper men också vara
utmanande och engagerande. En progression kan uppnås just genom att texten är
utmanande på ett sådant sätt att elever utvecklas kunskapsmässigt och personligt.
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Utmaningen kan då hjälpa elever att nå sin möjliga utvecklingsnivå (Vygotsky, 1996;
Wertsch, 1993; Arfwedson, 1994). Eleverna ska också kunna vara aktiva i förhållande
till texten genom att ställa frågor så att de kan skapa en inre bild av den lästa texten.
Det är därför viktigt att eleverna får lära sig och ges möjligheter att föra ett samtal med
texten (Svedner, 1995). Genom samtalet kan elevers förståelse av olika fenomen
fördjupas, men framförallt får de en möjlighet att själva påverka sin kunskapsprocess.
Sundgren (1996) påstår att de omvärldsbilder som skolan och därmed läroböcker
erbjuder elever kolliderar med elevernas egen vardagsförståelse. Detta försvårar för
eleverna att på djupet förstå den kunskap som skolan vill att de tillägnar sig. Samtalet
eller dialogen med texten skulle kunna vara en möjlig väg för elever att bemäktiga sig
kunskapsprocessen.

Demokrati och läroböcker

Det finns olika studier som berör demokrati och samhällsaspekten i läromedel. Under
1970-talet riktades forskningen mot den indoktrinering som skedde via läromedel
(Haaverud, 1979; Nordkvelle, 1986). Några studier har ägnats mer åt vilka faktorer
som utgör undervisningens villkor i snäv bemärkelse (Bromsjö, 1965; Dahllöf &
Wallin, 1969) medan andra har studerat dessa i vidare bemärkelse (Lorentzen, 1983;
Englund, T., 1986; Selander 1993). Under senare tid har flera studier utförts som
fokuserat texters utformning och perspektivering (Englund, B., 1997; Selander, 1988;
1990; 1992; 1994b; 1997; Östman, 1995; Säfström & Östman, 1999). Min studie tillhör
snarast den sista gruppen, då jag också fokuserar textens utformning och
perspektivering. Det som skiljer min studie från de övriga är snarast valet av teoretiskt
perspektiv, även om jag också utför en diskursanalys. Min studie har dock
betoningen på ett semiotiskt-didaktiskt perspektiv. Endast några få studier av särskild
relevans för mitt forskningsområde belyses nedan.

Englund (1986; 1994) har studerat hur läroplaner får sitt uttryck i läroböcker och
undervisning. Studien är riktad mot hur medborgarfostran under olika tidsperioder får
uttryck i samhällsorienteringsämnet. Englunds studie ger en god översikt över
skolans medborgarfostrande funktion och samhällskunskapsämnets utveckling under
olika tidsperioder och denna översikt har haft betydelse för min studie som en
bakgrundsbeskrivning. Fokus i Englunds studie ligger mer på det obligatoriska
skolväsendet medan det i min studie enbart ligger på det frivilliga skolsystemet.
Englund koncentrerar sin studie på ämnets medborgarfostrande funktion som en
intention kopplad till styrdokument medan min studie lyfter fram den bild av
demokrati som framträder via samhällskunskapsböckerna. Det handlar förvisso också
om en intention, en intention att förmedla en specifik bild av demokrati. Det jag
studerar är inte själva intentionen utan just det ansikte av demokrati som skapas via
samhällskunskapsböckerna. Fokus ligger sålunda på läroböckernas text, varför
styrdokument endast används som en historisk belysning över demokratibegreppets
förvandling i utbildningssystemet och som en ram för att förstå det som skrivs i
böckerna. Beröringspunkter mellan studierna föreligger främst kring innehållet i
samhällskunskapsämnet och demokratifrågan.
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Wingborg (1987) genomförde en studie av demokratibegreppet i ett antal
samhällskunskapsböcker, både på högstadie- och gymnasienivå. Ett antal intressanta
frågeställningar förs här fram och dessa har en viss relevans för min studie. Wingborg
anser till exempel att demokratins förhållande till de grundläggande mänskliga
rättigheterna inte klart utreds i läroböckerna. Det diskuteras inte heller om
inskränkningar i vid bemärkelse är förenliga med demokrati. En fråga som Wingborg
för fram berör den starka relationen mellan den svenska och den västerländska
demokratin. Den är särskilt relevant just därför att samma problematik kan återfinnas i
de tyska läroböckerna. Den tyska demokratin relateras också till den västerländska
demokratin och det kan vara intressant att jämföra hur läroböckerna hanterar denna
relation. Gymnasieböcker och högstadieböcker har i stort sett samma innehåll i sin
demokratibeskrivning, enligt Wingborg. Detta är en fråga värd att undersöka, speciellt
i en jämförelse med läroböcker från ett annat land. Kan det vara så att de tyska
samhällskunskapsböckerna har en större progression?

Svingby har under lång tid bedrivit forskning kring läromedel och demokratifrågor
i undervisningen. I en studie tillsammans med Lundgren och Wallin visar Svingby
(1982) att läromedlen inte så mycket styr undervisningen som bekräftar en gemensam
uppfattning. Läroböckernas roll för olika ämnen visas och de sägs ha minst kvalitativ
betydelse för samhällskunskapsämnet. I en annan rapport (1990:02) belyser Svingby
läromedlens styrande effekt på undervisningen och vikten av att välja lämpligt
läromedel (1992). Svingby (1989) behandlar på olika sätt hur demokrati ska förmedlas
så att eleverna ska tillägna sig dess innehåll och belyser bland annat betydelsen av att
elever lär sig grundläggande begrepp. I samma bok lyfter Severin fram hur lätt
elevernas egen kunskap kan bli ogiltigförklarad.

Selander (1998) har gjort en genomgång av olika läroböcker från grund- och
gymnasieskola. Syftet har varit att kartlägga vilken demokratisyn som förmedlas via
läroböcker och läromedel producerade efter de senaste läroplanerna. Detta har varit
en del i det av Skolverket finansierade projektet ELEVSAM, vars syfte är att ge en
bild av vad elevinflytande är, kan och bör vara. Selander fann i sin genomgång att
läroböckerna främst lär eleverna ”tala om” demokrati i stället för att ge dem verktyg
för kritisk analys och reflektion. Den demokratisyn som förs fram framstår mer som ett
instrument för att bevara demokratin. Eleverna får heller ingen chans att överföra sina
kunskaper om demokrati till kunskaper i demokrati genom att läroböckerna främst
anknyter demokratifrågor till samhälleliga problem och inte till elevernas vardag. Det
är snarare så att eleverna förbereds för ett demokratiskt liv efter skoltiden, inte under
denna.

Jag vill här även belysa en tysk studie som har relevans för mitt område. Hilligen
(1988) har specifikt studerat läroböckers relation till den politiska undervisningen och
han menar att samhällskunskapsböckerna kan delas in i tre perioder beroende på
innehåll och utformning. Under den första perioden (1949-1970) utvecklades
samhällskunskapsböckerna från läroplansadekvata lärotexter till didaktiskt utformade
arbets- och källtextsböcker. Innehållet förändrades från ”en uppfostran till
anpassning” mot en ”uppfostran till självständigt tänkande” (Hilligen, 1988, s. 89)
Den andra perioden kallar Hilligen för ”skolbokseländet” för att kunna återge den
polarisering som skedde inom politiken och hur den återspeglades i läroböckerna.
Innehållet i läroböckerna både uppmuntrade ett kritiskt tänkande och försökte
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anpassa tänkandet till en dominerande uppfattning. En förändring fruktades, enligt
Hilligen, varför alltför kritiska läroböcker förbjöds. Perioden från 1980 och framåt
karakteriseras av en regionalisering och en återgång till skolböcker som liknar 1950-
talets, där anpassning var nyckelordet.

Demokratins ansikte - tre modeller

Demokrati och demokratiska statsskick har varit föremål för ett antal studier och
filosofiska diskussioner alltsedan dess tillkomst i den atenska stadsstaten. I samtliga
studier visar det sig att oenigheten är stor kring demokratins innebörd och därför sägs
begreppet demokrati vara ett i grunden omtvistat begrepp (Conolly, 1994). Det enda
som forskare tycks vara eniga om är begreppets ursprungliga betydelse ”folkstyre”.
Det tycks däremot inte vara möjligt att uppnå enighet kring vad ”folkstyre” innebär.
Begreppet folkstyre eller demokrati har avgränsats på olika sätt under olika
tidsperioder och inom olika politiska ideologier. Det har, till exempel, rått oenighet om
vilka som ska räknas till folket och på vilket sätt folket ska delta i styret. Dahl (1999)
belyser just denna fråga och diskuterar hur en lämplig avgränsning av ”demos” kan
göras. ”Demos” ses då i första hand som den grupp av medborgare som har möjlighet
att påverka samhällets politiska gestaltning. Dessutom har det funnits och finns olika
åsikter om statens roll och funktion. Främst råder det oenighet om hur stora
befogenheter staten ska ha. De politiska ideal som relateras till demokrati är också
vaga och mångtydiga begrepp. Plant (1994) hävdar att ett visst sätt att definiera
begreppen och att relatera dem till varandra för med sig ett politiskt ställningstagande.
Detta kan vara anledningen till att dessa begrepp ofta framstår som vaga i läroböcker.
Läroboksförfattare ska ju inte göra politiska ställningstaganden. Skilda åsikter om hur
frihet, jämlikhet och rättvisa är relaterade till demokrati är vanliga. Held (1996, s. 17)
menar att de olika politiska idealen eller olika värden som frihet, jämlikhet, rättvisa och
solidaritet har kunnat förverkligas först då samhällen har blivit demokratiska.
Demokrati ses då som en förutsättning för att kunna genomföra, åtminstone verka för,
att vissa centrala värden kommer till stånd i ett samhälle. Andra som Hayek (1999)
och Dahl (1999) menar att till exempel frihet inte nödvändigtvis är relaterat till
demokrati. Friheten kan vara större i en auktoritär stat än i en demokratisk, eftersom
medborgarna i en demokratisk stat alltid måste ta hänsyn till varandra och majoriteten
har möjlighet att förtrycka minoriteten.

En av de tydliga skillnaderna mellan olika politiska tänkare, vare sig det är filosofer,
sociologer eller statsvetare, handlar om möjligheten att beskriva och därigenom
definiera olika begrepp förknippade med demokrati på ett neutralt och icke normativt
sätt. Conolly (1994, s. 2) hävdar att samtliga begrepp inom politisk teori både är
normativa och deskriptiva. Att påstå att ett samhälle eller en stat är demokratiskt
innebär att både beskriva det och tillskriva det ett värde samt uttrycka ett
engagemang. Den sociala praktiken i ett samhälle konstitueras delvis av förhärskande
politiska begrepp och via begreppen föreskrivs ett visst handlingssätt. Begreppens
innehåll bygger i sin tur på den sociala praktik som är förhärskande i ett samhälle. För
att kunna förstå ett samhälles politiska liv måste sålunda det begreppssystem förstås,
inom vilket det politiska livet försiggår.
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För att kunna uppfatta och förstå de bilder av demokrati som framträder i
samhällskunskapsböckerna, har jag skapat några demokratimodeller som används
som ett analysraster. Modellerna gör det möjligt att se vad som sägs men också vad
som inte sägs om demokrati, samtidigt som de kan underlätta förståelsen av vad jag
ser i samhällskunskapsböckerna. Det är givetvis omöjligt att återge allt som går att
säga om demokrati, varför modellerna endast ger en schematisk bild av demokratins
innehåll och problem. Demokratimodellerna är centrerade kring spänningsfält typiska
för olika ställningstaganden i frågor relaterade till demokrati. Dessa spänningsfält rör
sig på olika nivåer och kan handla om demokratiteoriers objektivitet och
allmängiltighet. Det kan även handla om olika tolkningar av demokratibegreppet som
styre för folket eller styre av folket men också om hur begrepp är relaterade till
demokrati eller till varandra.

Beslutsmetodens demokrati

Demokrati innebär inte och kan inte innebära att folk faktiskt styr i någon normal
betydelse av orden ”folk” och ”styra”. Demokrati innebär bara att folket har möjlighet
att godkänna eller förkasta de personer som ska styra dem...En aspekt av detta kan
uttryckas så här: demokrati är politikerstyre   (Schumpeter,  1996, s. 200)3

Vissa forskare menar att demokratibegreppet måste definieras entydigt och utan
normativa övertoner för att kunna användas. Autonomibegreppet i institutionell
bemärkelse vore en framkomlig väg och då betraktas demokrati som en metod för att
fatta beslut (Petersson, 1989). Därmed skulle demokratibegreppet närma sig sin
ursprungliga betydelse, folkvälde eller snarare folkstyre. I denna modell ser jag
sålunda demokrati som beslutsmetod baserad på en majoritetsprincip. Modellen är mer
fokuserad på det tekniska än på det innehållsliga och det är just fokus på formen som
gör modellen mer allmängiltig.

Ett samhälle består av en mängd individer som slutit sig samman och skapat regler
för samlevnaden. Staten sköter den politiska organisationen och den baseras på
regelsystem och rättsnormer som medborgarna själva skapat och antagit genom ett
objektivt fattat majoritetsbeslut. Individens egen roll och det egna handlandet
betonas sålunda, men synen på människans handlingsförmåga skiljer sig åt inom
modellen. Här finns ett spänningsfält som ytterst handlar om huruvida demokrati ska
ses som ett styre för folket eller som ett styre av folket. Det finns huvudsakligen två
sätt att betrakta människan och dennes handlingsförmåga. Båda perspektiven
betonar människans värde som grund för handlingsförmågan men i det ena
perspektivet betraktas medborgarna överlag som okunniga och irrationella. Detta för
med sig att medborgarna behöver ledas av mer kunniga personer. Utbildning förs
visserligen fram som nödvändig men den påstås inte räcka för att ge medborgarna all
den kunskap och förståelse, som de behöver för att kunna delta aktivt i det politiska
livet. Medborgarnas roll blir därför främst att utse lämpliga ledare för landet i ett val. I
                                                
3 Kursiveringen och utelämningen av ord är gjord av Held, medan citationstecknen sannolikt har utformats av
Schumpeter. Citatet har hämtas av Held från Schumpeters bok ”Capitalism, Socialism and Democracy” s. 184
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det andra perspektivet betraktas medborgarna som rationella handlingsmänniskor,
varför de tilldelas en mer utvidgad roll. Förutom att utse representanter för landets
styre, ska de också kontrollera politikerna. Medborgarna ges även möjlighet att aktivt
delta i lokala självstyrelser. Ett parti- och föreningsliv framstår dessutom som
väsentligt för demokratin och den demokratiska fostran. De olika sätten att se på
medborgarnas funktion i det politiska livet för även med sig att det blir viktigt att
avgränsa och tydliggöra vad som avses med begreppet ”demos”. Vilka medborgare
kan och har rätt att delta i samhällets politiska gestaltning? Modellen innebär att ett
styre för folket ofta utvecklas.

I denna modell har staten ansvaret för landets styre och för att garantera
medborgarna vissa grundläggande fri- och rättigheter. Rättvisa innebär att det finns
regler som ger medborgarna ett personligt frihetsutrymme och en likhet inför lagen.
Frihet betyder här frihet från tvång och statliga ingrepp samtidigt som inskränkningar
i rättigheterna garanterar ordningen i samhället. Tryckfrihet parad med åsikts- och
yttrandefrihet är de centrala frihetsvärdena. Eftersom modellen främst betonar
demokrati som en beslutsmetod, så förs inte en diskussion om andra rättigheter som
social rättvisa. En sådan diskussion handlar mer om en innehållslig problematik och
förbinds därför med ett ideologiskt ställningstagande.

Ett annat spänningsfält som är typiskt inom olika demokratimodeller rör
förhållandet mellan individ och gemenskap. I denna modell får detta spänningsfält
uttryck genom att ett individperspektiv ges företräde men ett gemenskapsperspektiv
betonas via majoritetsprincipen. Principen om majoritetsbeslut innebär också att alla
beslut är kompromisser och att medborgarna måste underordna sig majoritetsbeslutet.
Konflikten mellan det normativa och objektiva löses till förmån för det objektiva
genom att regler och procedurer ges företräde i de politiska sammanhangen.
Modellen måste kombineras med andra modeller eller ideologiska ställningstaganden
för att få ett innehåll. Denna modell ses egentligen endast som en modell för hur ett
land ska styras och hur beslut ska fattas, allt annat ses som ovidkommande i
förhållande till demokrati.

Frihetens demokrati

Frihet förutsätter alltså att individen har en garanterat privat sfär, att det finns vissa
omständigheter i hans miljö som ingen utomstående kan inkräkta på. (Hayek, 1999, s. 33)

Vad innebär det för en regering att behandla sina medborgare som jämlika? Detta är,
menar jag samma fråga som frågan vad det innebär för regeringen att behandla sina
medborgare som fria eller oberoende, eller med samma värdighet. (Dworkin, 1999, s. 27)

Denna modell är mycket bred och sträcker sig från en nästan total personlig frihet till
en frihet balanserad mot gemenskap och social rättvisa. Det utmärkande för modellen
är dock att frihet ses som mycket centralt och att frihetsvärden som åsiktsfrihet,
samvetsfrihet och demonstrationsfrihet betonas. Ett pluralistiskt samhälle blir
resultatet av den starka betoningen på frihet. Friheten är här förbunden med
människans värde och människan ses som förnuftig och handlingsförmögen. Detta för
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med sig en tro på att människor skapar egna livsplaner som de vill förverkliga. Statens
uppgift blir därför att garantera ett personligt frihetsutrymme, så att medborgarna ges
möjlighet att förverkliga sina livsplaner. Individens eget ansvarsfulla handlande
betonas sålunda, varför ett individperspektiv ges företräde. Ett av de spänningsfält
som uppenbarar sig i denna modell rör spänningen mellan frihet och jämlikhet.
Jämlikhet ses som synonymt med rättvisa överhuvudtaget och social rättvisa i
synnerhet. Det är inte alltid frihet räcker för att kunna förverkliga livsplaner utan
resurser måste tillkomma. Staten är då den myndighet som kan medverka till att
medborgarna får resurser och inte bara frihet. Att skänka resurser till någon kan dock
innebära att någon annans frihet kränks, då staten måste ta från denne eller hindra
denne att uppnå något eftersträvat, så att en social rättvisa kan uppnås.
Karakteristiskt för denna modell är just att problematisera förhållandet frihet och
jämlikhet. En lösning på problemet söks med hjälp av olika rättvisemodeller. I
modellens ena pol finns inslag som totalt förkastar en statlig resursfördelning medan
det i den motsatta polen finns långtgående förslag på rättvisemodeller som betonar
jämlikhet. Spänningsfältet mellan frihet och jämlikhet ger upphov till en
behovsdiskussion baserad på så rättvisa och objektiva normer som möjligt.
Samhällsnyttan är en av dessa normer och då ses samhällsnyttan som ett
sammanhållande band. Genom att ge resurser till behövande bibehålls en fredlig
samexistens och den totala välfärden ökas. En resursfördelning baseras också på
rätten till lika omsorg samt respekt och hänsyn.

Ett av de behov som medborgarna har är att få utbildning, en utbildning som
hjälper dem att bli ansvarsfulla och aktivt deltagande medborgare. Det är
betydelsefullt att medborgarna är delaktiga i samhällets politiska gestaltning. Att delta
i val och att kontrollera de valda betraktas som den viktigaste formen av deltagande
och detta ses som väsentligt för demokrati överhuvudtaget. Medborgarna legitimerar
landets styre genom valdeltagandet och utan denna legitimation kan ett styre inte
fungera. Legitimeringen kan dessutom dras tillbaka på olika sätt men främst i ett nytt
val. En motståndsrätt knuten till människans värde och frihet är betydelsefull för att
förhindra ett statligt maktmissbruk. Andra möjligheter till inflytande som medborgarna
erbjuds i denna modell är anslutning till partier, intresseorganisationer och föreningar.
Parti- och föreningslivet utgör en förbindelselänk mellan stat och samhälle och det ger
medborgarna möjligheter till demokratisk fostran. Framförallt så kan föreningslivet
kombinera rätten till ett tvångsfritt utrymme med möjligheten till ett aktivt deltagande
i samhällslivet. Även i denna modell härskar en majoritetsprincip för beslutsfattandet
men nu måste majoriteten alltid ta en viss hänsyn till minoriteten.

Statens roll varierar beroende på hur många uppgifter den ska utföra. I den ena
polen finns en stat som är minimal och som endast garanterar medborgarna ett
personligt frihetsutrymme vid sidan av ansvaret för landets styre. I den andra polen är
staten relativt stor eftersom den måste sköta resursfördelningen. Det är främst olika
spelregler och procedurer som är rättesnören för statens och medborgarnas
handlingar. Det allmänna bästa ses som ett sammanhållande band och som något
medborgarna måste underordna sig. Vanligtvis har det allmänna bästa endast en
reglerande funktion men det kan även utvecklas till ett mål för samhället, ett mål som
är bestämt av samtliga medborgare och då uppenbarar sig det goda samhället.
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Gemenskapens demokrati

...det världsligt gemensamma ligger utanför oss själva, vi träder in i det när vi föds, vi
lämnar det när vi dör...en sådan värld kan överleva generationers växling endast i den mån
den framträder i offentlighet  (Arendt, 1988, s. 80)

Democracy is the idea of community itself (Dewey, 1956, s. 148)
What they must have in common in order to form a community or society are aims,
beleifs, aspirations, knowledge, common understanding (Dewey, 1966, s. 4)4

Även modellen gemenskapens demokrati innehåller många variationer och uppvisar
därför en stor bredd. Bredden på denna modell kan åskådliggöras med orden frihet
och gemenskap, autonomi och gemenskap samt autonomi i gemenskap. I dessa ord
ryms konflikten mellan individ och gemenskap. Benämningen frihet och gemenskap
utgör en gräns som är gemensam för modellerna frihetens demokrati och
gemenskapens demokrati. Det gemensamma för samtliga variationer inom modellen är
dock att gemenskap och jämlikhet betonas som centrala värden. Ett gemensamt
intresse finns i samhället och målet för statens verksamhet är att förverkliga detta
intresse. Oftast benämns detta intresse för det allmänna bästa men ibland talas det i
stället om solidaritet. Vilket begrepp som än används, förväntas medborgarna
underordna sig detta. Gemenskapsperspektivet för med sig att individens eget
handlande kommer i skymundan men detta innebär inte att individens autonomi
försvinner. I stället utvecklas både frihet och autonomi i gemenskapen. Utmärkande
för modellen är att autonomi framhävs i stället för individen som begrepp. Autonomi
är knuten till individens förmåga att vara självbestämmande och att tänka reflexivt.
En total autonomi är svår att uppnå, då socialisering alltid innebär ett införlivande av
samhällets normer och värden. En vilja och en beredskap att ifrågasätta och utmana
samhällets normer och värden är dock önskvärt för samhällets bästa.

Betoningen på jämlikhet och gemenskap utesluter sålunda inte frihet eller
autonomi. Tvärtom ses medborgarna som rationella och handlingsförmögna. Deras
deltagande i samhällets politiska gestaltning är oerhört väsentlig. Medborgarnas väg
till deltagande är även i denna modell främst ett valdeltagande. Valdeltagandet kan till
och med beskrivas som en skyldighet, eftersom gemenskapen är beroende av varje
individs deltagande. I valet anges ju målet och det gemensamma intresset för statens
verksamhet. Den förhärskande principen för beslutsfattande är majoritetsprincipen
och följs denna princip så råder det en stark enighet bakom målet. Gemenskapen
befordras också av att medborgarna deltar i andra gemenskaper som lokala
självstyrelser, partier, intresseorganisationer och föreningar. Eftersom demokratin
genomsyrar gemenskapen, så omfattas även vardagslivet och den privata sfären av
demokratiska principer som majoritetsprincipen, solidaritet, jämlikhet och ömsesidig
respekt.

                                                
4 Demokrati är idén om gemenskapen själv.
Vad de måste ha gemensamt för att bilda en gemenskap eller ett samhälle är mål, åskådningar, ambitioner,
kunskap, en gemensam förståelse.



21

Statens roll är nu att garantera rättigheter som frihet och jämlikhet, vara
resursfördelare samt att se till att det gemensamma intresset uppnås. Frihetsrättigheter
är givetvis viktiga, främst tryckfriheten samt åsikts- och yttrandefriheten, men dessa
friheter pareras med ett krav på ordning och sammanhållning. Jämlikhet betraktas
både som likhet inför lagen och som en social jämlikhet med lika stora möjligheter att
leva väl. Det är inte resursfördelningen i sig som betonas utan just möjligheten att få
leva sitt liv lika väl som alla andra. För att kunna få en chans att leva lika väl måste
ändå resurser fördelas. Staten, som resursfördelande myndighet, bör fördela resurserna
efter rättvisa principer. Ett av modellens spänningsfält ryms i orden rättvisa principer
och det handlar om huruvida fördelningen kan ske på objektiva grunder. En
fördelningsgrund är att utgå från behovs- eller samhällsnyttan. En annan är att utgå
från en solidaritetstanke som innebär att de som har det bättre ger till dem som har det
sämre. Bakom fördelningstanken smyger sig en normativitet in. Någon måste
bestämma vem som har det bättre respektive sämre och vad det innebär att leva väl.
Denna någon är staten. En långt driven resursfördelning kan därför lätt leda till en
form av förmyndarskap. Förmyndaren bestämmer hur resurserna ska fördelas och
fördelar dem. Mottagarna kan då lätt bli passiva genom att de blir föremål för
förmyndarens handlande.

Målet för gemenskapen är att leva väl och detta innebär att det goda samhället
härskar och att det allmänna bästa eller solidaritet är det sammanhållande band, som
medborgarna måste underordna sig. Regler och procedurer har även betydelse för
gemenskapen, främst för resursfördelningen, men även för sammanhållningen.
Kompromissvilja, hänsyn, tolerans och ett ömsesidigt erkännande av människans lika
värde utgör betydelsefulla regler för gemenskapen. Solidaritet är en annan regel, men
den får skilda innebörder i olika sammanhang. I fördelningssammanhang används
solidaritet som en kontrastsolidaritet, det vill säga någon ger av sitt överflöd till sämre
ställda och ser det som en riktig princip. Solidaritet kan även vara ömsesidig och
förknippas då främst med respekt samt en vilja att kämpa för andras rätt.

Syfte

Syftet med avhandlingen är att jämföra tyska och svenska samhällskunskapsböcker
för att kartlägga och analysera hur olika bilder av demokrati gestaltas. Både text och
bild analyseras och analysen riktas mot komposition, uttrycksform och idéinnehåll.
Jämförelsen gör det möjligt att upptäcka vad som kan sägas om demokrati i en
lärobok, men också att upptäcka likheter och skillnader som kan uppstå i olika
sociokulturella sammanhang. Ett av mina intressen är att se om demokratibegreppet
förändras över tid, därför har jag valt att studera samhällskunskapsböcker utgivna
under en längre tidsperiod. De böcker jag studerar är utgivna från 1950-talet och
framåt och de förändringar som jag ser får ligga till grund för en periodisering av
demokratins ansikte.

För att upptäcka hur demokratibilderna gestaltas utgår jag från vissa frågor som rör
innehållet i demokratibegreppet, dess avgränsning och vad som framhävs som
centralt. Det är även viktigt att studera vilka politiska ideal som förs fram och på
vilket sätt de relateras till demokrati. Värderingar och politiska ideal, som frihet och
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jämlikhet, behöver nödvändigtvis inte vara relaterade till demokratibegreppet, men om
de framställs som relaterade är det intressant att veta hur denna relation beskrivs.
Texten ger då en bild av hur samhällets demokratiska väv kommer till stånd och vilka
trådar som håller ihop väven. En av utgångspunkterna för studien är att
lärobokstexter ska vara ett stöd för elevers möjlighet att tillägna sig och förstå
demokratins innehåll samt en gemensam värdegrund. Undersökningen riktas därför
mot hur texten arbetar för att fungera som stöd för elevers kunskapsprocess. I
kunskapsprocessen ryms frågor om texternas progression och utmaning. Andra
viktiga frågor rör läsarens eller elevens möjlighet att komma till tals i texten. Dessutom
frågar jag mig vem texten vänder sig till. Läroböckernas text kan ju skapa en läsare
men den läsare som texten vänder sig till påverkar i sin tur textens utformning. Det är
en ömsesidig konstruktion som sker.

Disposition

Avhandlingen är indelad i fem delar. I den första delen beskriver jag kort
ämnesområdet och dess aktualitet medan jag i den andra delen redogör för studiens
teoretiska och metodiska utgångspunkter. Den tredje delen skildrar utförligt
demokratins ansikte i de tyska samhällskunskapsböckerna. Jag visar i varje period de
kriterier som ligger till grund för periodindelningarna förutom att jag beskriver det
empiriska materialet. Demokratins ansikte i svenska samhällskunskapsböcker beskrivs
i den fjärde delen. Jag har även här valt att redovisa kriterierna för periodindelningen
och beskriva det empiriska materialet i varje period. Den femte och sista delen
innehåller en sammanfattande jämförelse och en diskussion kring analysresultatet. Jag
för också en diskussion om de möjligheter och hinder som finns i de teoretiska
utgångspunkter som valts för studien. Delar av bildmaterialet presenteras i bilaga 2.

Orden ”läsaren” och ”eleverna” kommer att användas omväxlande i rapporten.
”Eleverna används i första hand, när min och läroböckernas text refererar till typiskt
elevbetonade uppgifter, som när en lärobok anmodar eleverna att utföra vissa
uppgifter. I övrigt används ordet ”läsaren” och ordet används just i singularis för att
markera att det handlar om en konstruerad och tänkt läsare. På ett liknande sätt
används orden ”medborgare” och ”individer”, ibland till och med ordet
”människa”. Företrädesvis används ordet ”medborgare”, när texten refererar till
demokrati, politiskt deltagande och politiska rättigheter. Ordet ”individ ska främst
användas när texten refererar till individuella rättigheter eller till relationen individ
och samhälle. Ordet ”människa” används som en allmängiltig beteckning för både
medborgare och individer och relateras främst till mänskliga rättigheter.

De citat som återges i avhandlingen är återgivna så att komposition, uttrycksform
och innehåll återspeglas. Kursiverade ord är således kursiverade i originaltexten och
ord som är utelämnade i originaltexten markeras på samma sätt som i originaltexten.
Om jag utelämnar några ord i ett citat så anges det med en hakparentes. Jag har själv
översatt de tyska citaten och översättningen är gjord för att fånga innehållet, varför
alla tyska ord inte alltid finns med i den svenska översättningen.
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Kapitel 2

Teoretiska och metodiska utgångspunkter

Ett semiotiskt-didaktiskt perspektiv

Det finns flera sätt att läsa  och tolka texter men min läsning är framförallt inspirerad
av den ryske filologen Bakhtin. Bakhtins teorier berör visserligen främst läsning av
skönlitterära verk medan min studie rör lärobokstexter. Att valet ändå stannar vid
Bakhtin beror bland annat på att Bakhtin i sitt teoretiska bygge har intressanta
frågeställningar som kan kopplas till teorier och tankar om demokrati och kunskap.
Det finns uttolkare av Bakhtin som till och med hävdar att Bakhtin har ett didaktiskt
perspektiv i sin kunskapsteori (Emerson, 1997, Vice, 1997). De tankar som rör hur
kunskap tillägnas och förstås används i min studie, framförallt Bakhtins tankar om hur
teori och praktik samt det universella och det partikulära kan förenas. Bakhtin menar
att dialogen utgör förbindelselänken mellan dessa och att dialogen är grunden för all
förståelse. Den eviga frågan om hur förhållandet mellan ”är” och ”bör” ska se ut
behandlas också av Bakhtin och denna fråga är särskilt relevant i en studie som berör
demokrati och demokratiska förhållningssätt. Den kanske viktigaste anledningen till
att valet föll på Bakhtin är att hans teorier ger en förklaring till och förståelse för det
jag ser i de tyska läroböckerna, till exempel användandet av karikatyrer. Jag har även
kopplat ihop Bakhtins dialogbegrepp med Lotmans (1988) begrepp ”öppen” och
”sluten” text samt hans diskussion om att dialogiska texter kan skapa mening.

För att kunna tolka en text måste den både förklaras och förstås. Texten kan
förklaras genom sin struktur och den ses då kontextlös med fokusering på form, språk
och innehåll (Ricoeur, 1976, 1993, 1995). Meningen i texten uppstår i organiseringen
av delarna och delarnas relation till andra delar och till helheten. För att förstå texten
måste den relateras till ett kulturellt och tidsmässigt sammanhang. Detta innebär att
händelser och rådande värderingar ger betydelse åt texten. Ord som jämlikhet, frihet,
rättvisa och solidaritet måste förstås i förhållande till den kontext som råder när texten
produceras, men även i förhållande till tidigare texter. Bilderna utsätts också för en
struktur- och förståelseanalys. Den kontext som inramar förståelsen av bilderna är den
kulturella och tidsmässiga kontexten, men de sätts också in i den kontext som den
skrivna texten utgör.

Ett begrepp som förekommer frekvent i studien är just kontext och detta begrepp
tarvar en mer precis förklaring. Jag använder begreppet i två betydelser, dels är
kontext den tid och den sociala miljö som omger läroböckerna, dels är kontext den
bakgrund som finns runt ett yttrande i läroboken. En mening eller ett yttrande i en
lärobok måste förstås i förhållande till båda dessa nivåer. Tolkningen av yttrandet ska
göras i förhållande till vad de omgivande meningarna säger. Speciellt viktigt är detta
vid tolkningen av karikatyrer och bilder. Först när denna tolkningen är gjord, kan
yttrandet sättas i relation till den sociokulturella kontexten.
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Yttrandet är den språkliga enhet som Bakhtin bedömer som viktigast för
meningsskapandet. Det är inte tecknet i sig som avgör meningen utan tecknet i
yttrandets komposition (Bakhtin, 1997a, Wertsch, 1993). Sammansättningen och
relationerna mellan tecknen anses vara historiskt, kulturellt och socialt bestämt, varför
en individ (författaren) som yttrar sig också är situerad historiskt, kulturellt och
socialt. Denna situering bestämmer individens val av ord, form och innehåll. Hur en
person uttrycker sig i samspråk med andra och vad som är möjligt att säga, är sålunda
sociokulturellt bestämt, men individens egna intentioner och uppfattningar möter den
sociokulturella situeringen. Det är när personen (läsaren) möter andra sociala språk
som en förhandling om mening påbörjas och fullbordas (Vice, 1997, s. 11).5 För att
uppfatta meningen i en text måste yttrandet studeras och genom att yttrandet har en
sammanfattande form med gränser och ett slut kan det identifieras. När yttrandet tar
slut har en röst talat klart och lämnar fältet fritt för någon annan att ta över eller ge en
respons på det sagda (Wertsch, 1993, s. 106). Furberg (1982) menar att begreppet
yttrande endast kan sättas i samband med tal mellan människor och att begreppet
sålunda inte bör användas i samband med skrivna texter. Ordet utsaga borde vara ett
mer relevant begrepp att använda, när det handlar om texters tal. Jag kommer dock att
använda begreppet yttrande även fortsättningsvis, då jag menar att ett yttrande på ett
bättre sätt beskriver att en dialog förekommer.

Mitt studium av olika yttranden kan betraktas som en diskursanalys, så till vida att
en mängd yttranden och texter behandlas som reglerade framställningar av ett
innehåll. Detta för med sig att maktintressen och disciplinerande tekniker kan finnas
dolda i yttrandena (Foucault, 1987). Genom att definiera problem och ange lösningar
kan ämnesområden föras fram som legitima och värdefulla (Foucault, 1993). Andra
tekniker som kan användas för att ange vad som är möjligt att säga om ämnet är
kursiveringar, fetstil och citattecken. Tystnad är också ett mycket effektivt verktyg
för att markera vad som inte är möjligt att säga. Jag har här hänvisat till Foucault när
det handlar om maktintressen, men företrädare inom den sociala semiotiken, till
exempel Fairclough, har också fokus på maktfrågor. Bakhtin däremot påstås vara
ointresserad av maktfrågor, i varje fall behandlas inte maktfrågor lika explicit av
honom. Det är främst den sociala semiotikens maktperspektiv som används i studien.
Bakshi (2000) har skrivit en avhandling om genteknik och fosterdiagnostik i det
offentliga samtalet utifrån ett diskursanalytiskt och dialogiskt perspektiv. Det
diskursanalytiska perspektivet tar sin utgångspunkt hos Foucault och Fairclough
medan det dialogiska perspektivet startar hos Bakhtin. Min avhandling har flera
likheter med Bakshis, såtillvida att vi båda gör en form av diskursanalys och utgår
från ett bakhtinskt perspektiv. Mitt fokus är dock primärt att få fatt i den sociala
mening som i text och bild skapas kring demokrati. Studien är företrädesvis en
semiotisk-didaktisk studie, då jag studerar hur läroböcker framställer demokrati och
hur texten arbetar för att stödja elevernas läroprocess. Jag betraktar då semiotik som
” a theory of mind, meaning, learning and information” (Nöth, 1995, s. 221). Den
semiotiska didaktiken sysslar med urvalsfrågor, intentioner och betydelser i en text
och här kan maktintressen samt disciplinerande ordval bli tydliga. Intentionerna med

                                                
5 En förhandling om mening behöver inte ske mellan individer utan förhandlingen kan ske när en individ läser en
text som innehåller abstraktioner, svåra ord eller ett språk som individen vanligtvis inte använder.
Meningsförhandlingen sker för att öka förståelsen och för att kunna införliva nya begrepp i en kunskapsstruktur.
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en lärobokstext kan till exempel framställas via instruktioner, ofta i ett förord. Detta
kan vara det explicita syftet, men om texten läses först som helhet och därefter
styckas upp i delar relaterade till varandra och till helheten och till sist sammanförs till
en helhet igen, kan ett implicit syfte också framträda. Detta består ofta i att förmedla
ett visst sätt att strukturera och värdera företeelser och att förorda ett visst arbetssätt.
Vikten av ett kritiskt tänkande betonas ofta men framställningssätt och arbetsfrågor
implicerar att det finns ett rätt svar och att det är detta svar som ska läras in.

Läroboken som genre

Som uttolkare av lärobokstexter har jag ett antal utgångspunkter. Den ena
utgångspunkten är att  lärobokstexter har en referens till en verklighet som existerar
utanför texten (Furberg, 1982, Selander, 1988). Läroboken ses därför som en särskild
genre. Bakhtin menar att genrer skapar texters mening och att intentionen med en
text tydliggörs genom den valda genren (Bakhtin, 1997b). Den valda genren som i
det här fallet är läroboken karakteriseras genom en specifik komposition och
uttrycksform men även av att vissa teman förekommer. Genren är dessutom bunden
till sociala praktiker eller institutioner och ska därför uppfylla vissa syften.
Funktionen för samhällskunskapsböckerna är att ge kunskap om det samhälle som
läsaren eller eleven lever i.

Jag betraktar dessutom språket som ett medierande verktyg (Wertsch, 1993) men
ett verktyg specifikt för läroboken som genre. Språket utgör en förbindelselänk
mellan tanke och handling men också mellan individen och den sociala omgivningen.
Individen påverkas av sin sociala omgivning men individen påverkar i sin tur den
sociala omgivningen. Denna påverkan sker till stora delar med hjälp av språket.
Språket utgör även en förbindelse mellan verkligheten och det som står skrivet i
läroböckernas text. Läroböckernas text utgör därför en förbindelselänk mellan
samhället och eleverna. Ett yttrande produceras alltid i samma kontext som genren
(Bakhtin, 1997b). Det som står skrivet i läroböckerna är inte den ”objektiva”
verkligheten utan samhällets officiella syn på verkligheten. Eleven får sålunda en bild
av den officiella synen på demokrati och inte nödvändigtvis den i samhället
fungerande demokratin. Texten tilldelas en specifik mening och ett specifikt
perspektiv just genom att vara en genre (Bakhtin, 1997b).

Genren är kulturbunden och framställd för att effektivt kommunicera med en
läsare. Framställningsformen är ofta rutinbetonad men det skiljer mellan olika genrer.
En genre kan förändras genom social påverkan eller ett individuellt nytänkande
(Linell, 1998). Dessutom kan en genre innehålla flera olika genrer. Jag väljer dock att
behandla läroboken som en genre och gör därför ingen specifik genreanalys.

Röster i texten

Bakhtin påstår att man kan höra flera röster i en text och att en text därför är
flerstämmig eller polyfonisk. Det har riktats kritik mot detta påstående och denna
kritik baseras på att texter ses som ett förmedlande av skrivna ord. Röster som talar
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kan inte finnas annat än i skönlitterära verk, där olika karaktärer tillåts tala. Bakhtin
menar dock att det alltid förekommer röster i en text. Den första röst som hörs tillhör
författaren (eller författarna), men den röst som hörs behöver inte tillhöra den person
som har skrivit texten. I en samhällskunskapsbok är det inte givet att det är
författaren som hörs, utan det är snarare en officiell röst som hörs tydligast. Den
officiella rösten motsvarar då exempelvis den officiellt vedertagna synen på
demokrati, den gemensamma värdegrunden samt den syn på kunskap, såsom den
kommer till uttryck i läroplaner och andra statliga styrdokument. De ordval och
uttryckssätt som finns i statliga dokument kan återges i läroböckernas text och dessa
uttryckssätt bryts gentemot den egentliga författarens eget uttryckssätt och på så vis
blir även den officiella rösten hörd. Författaren själv kan tydliggöra sin röst genom att
benämna sig själv i första person, jag eller vi. Även andra språkliga uttryck kan ange
att det är författaren själv som talar. Om ord som ”vi” används är det ofta uttryck för
en gemenskap, i vilken läsaren dras in. Läsarens röst kan också få utrymme i en text
genom användningen av citat, ordval och uttryckssätt. Genom att just använda olika
sociala språk markeras det vem som talar. Läsaren kan även få sin röst hörd via bilder,
precis som bildproducenten och bildredaktören.

Även andra röster, förutom författarens och läsarens, kan höras i en lärobok och
olika tekniker används för att ge andra röster utrymme. Denna användning av olika
röster kan jämföras med begreppet intertextualitet. Fairclough (1995, 1998 ) hävdar
att texter alltid innehåller delar av andra texter och dessa kan vara tydligt markerade
med citationstecken och referensangivelser, men de kan också finnas dolda i texten.
Fairclough kallar detta för intertextualitet och det kan kopplas ihop med Bakhtins
tankar om röster i texter. Båda parter ser nämligen intertextualitet eller röster som ett
led eller en länk i en kommunikationskedja. Det förgångna i form av innebörder,
konventioner eller tidigare texter förs in i nutidens text och därigenom kan nya
innebörder och betydelser skapas, både i en tidigare text och i en ny. Texten
föregriper även framtidens texter. Intertextualitet är ett av skälen till att Bakhtin kan
tala om dialogism i en text.6

Att använda flera röster i en text skapar variation i text och läsning, vilket kan leda
till ökat engagemang hos läsaren. Detta kan också tänkas öka läsarens kritiska
tänkande, då han måste ta ställning till påståenden ur olika perspektiv och förhålla sig
till olika påståenden och röster. Rösterna kan förstås även tala utifrån samma
perspektiv och då blir texten mer monolog.

Läsaren

Ett ställningstagande som jag gör är att betrakta läsaren som ett aktivt handlande och
meningsskapande subjekt. Detta innebär att det innehåll som finns i läroböckerna
enbart kan presenteras för läsaren. Hur denne uppfattar och tar till sig texten går inte
att förutsäga utifrån textens komposition, uttrycksform och innehåll. Det enda jag kan
uttala mig om i denna studie är vilket innehåll som presenteras och om texten erbjuder
eller påbjuder mening (Selander, 1998). Med erbjuden text avser jag en text som är

                                                
6 Jag väljer att fortsättningsvis endast använda begreppet röst, vilket då jämställs med intertextualitet, trots att
rösten bara är en del av intertextualiteten, enligt Fairclough (1998).
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öppen och ger läsarens egen kunskapsprocess och meningsskapande ett utrymme. En
påbjuden text förmedlar händelser och förhållanden genom att slå fast innehållet utan
att lämna utrymme för läsarens eget meningsskapande. Texten är då sluten. Att texten
ses som påbjuden innebär inte, att jag kan hävda, att läsaren tar till sig och omfattar
det innehåll och den mening som finns i texten. Läsaren kan avfärda en påbjuden text
likaväl som en erbjuden text. Skillnaden mellan dessa begrepp, så som jag använder
dem, är  att den erbjudna texten ger möjligheter för läsaren att skapa en egen mening,
medan den påbjudna texten försvårar ett eget meningsskapande.

Bakhtin (1997a) hävdar att författare alltid vänder sig till en speciell läsare, när de
skriver sin text och att detta påverkar textens utformning och innehåll. I denna tanke
får Bakhtin stöd av andra språk- och litteraturforskare som Furberg (1982), Lotman
(1990) och Eco (1984). Samtliga menar att det är nödvändigt att rikta sitt budskap till
en implicit läsare för att kunna skriva texten. Lotman (1990) betraktar till och med
läsaren som en semiotisk enhet. Vem denne läsare är framgår just genom textens
utformning och innehåll. Denna bild av en ideal läsare kan påverka den verkliga eller
aktuella läsaren av texten, så att denne införlivar de mönster som texten ger. Eco
(1988) hävdar att det finns en tänkt läsare för en författare. Den som skriver en text
måste kunna förlita sig på att läsaren använder sig av och förstår samma
koduppsättning som författaren själv. Den består av speciella lingvistiska tecken och
en viss litterär stil som används för att skapa ett igenkännande. Bakhtin (1997b)
menar dock att valet av genre också avgör vem texten adresseras till. Yttrandena i
texten utvisar vem texten är skriven för. Författaren föreställer sig läsarens kunskaper
och frågor när yttrandena formuleras. Bakhtins läsare är sålunda en verklig läsare, inte
bara en modelläsare, men fortfarande handlar det om en läsare så som författaren
föreställer sig sina läsare. På så sätt både förutsätts och skapas en genomsnittlige
läsare, en modelläsare. Jag vill i min undersökning använda mig av dessa påståenden
om en tänkt läsare, då jag av tidigare erfarenhet tycker mig ha lagt märke till en viss
skillnad i läroböckernas utformning, om läroboken är skriven för ett teoretiskt eller ett
yrkesprogram. Undersökningen fokuserar vem den föreställda läsaren är och hur
denne framställs. Det är fullt möjligt att tänka sig att den tänkte läsaren skulle kunna
vara en person som är van att möta ord, en som är van att möta siffror, en som är
passiv och en som är aktiv. Den demokratibild som framställs är också avhängig av
vilken läsare texten vänder sig till. Det är därför av vikt att försöka fastställa vem
denne läsare är och vilka läsare som utestängs från texten.

Dialogism och dialog

I Bakhtins teoribygge spelar begreppet ”dialogism” en stor roll. Dialogen ses som
grund för all mänsklig existens (Bakhtin, 1995,  Bernard-Donals, 1994) och den är
avgörande för individers självuppfattning, människors relationer till varandra samt för
kunskapsprocessen. Det är genom dialogen som en förståelse kan komma till stånd.
Här närmar sig Bakhtins och Gadamers tankar varandra. En skillnad dem emellan är
att Gadamer (1989, s 367) ser dialogen som en dialektisk process, en process
bestående av frågor och svar genom vilken sanningen söks. Bakhtin (1997a, s. 265)
däremot skiljer dialog från dialektik. Dialektik berör abstraktioner medan dialogen
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alltid har en relation till konkreta och personliga sammanhang och dessutom menar
Bakhtin att dialogen endast innebär ett sökande efter förståelse.

Bakhtins tankar om dialogism, meningsskapande och förståelse baseras i ett
grundläggande antagande om ords och begrepps mångtydighet. I varje ord ryms  en
strid om mening och därför kan orden i sig ses som dialogiska. Ordens eller
begreppens mening förändras och fördjupas också med tiden. En författare kan
förhålla sig på olika sätt till den inre meningsstriden i orden. Denne kan välja att tysta
striden eller ta upp den och visa fram ordets eller begreppets mångtydighet. Som jag
förstår Bakhtin, så innebär detta att ett begrepp som demokrati har flera innebörder
och att det därför kan ses som vagt eller mångtydigt. När demokrati beskrivs i
läroböcker kan författare välja att lyfta fram begreppets mångtydighet och föra en
diskussion kring detta. Författaren kan då sätta i gång en dialog med läsaren och
denna dialog kan leda till ett reflekterat tänkande. Det kan också vara så att
författaren väljer att slå fast en viss betydelse av demokratibegreppet och därmed
försvåra ett reflekterat tänkande kring begreppet.

Bakhtin (Vice, 1997) använder termen heteroglossia för att beskriva att det finns
en mångfald språk. Det finns inte bara ett språk utan flera och dessa språk används på
olika nivåer och i olika sammanhang. Individen yttrar något och i yttrandet används
språket men inte på ett individuellt och eget sätt. Den sociala situationen, i vilken
yttrandet avges, styrs av regler som rör både samspelet samt yttrandets
sammansättning och innehåll, varför en individ egentligen aldrig kan sägas äga
yttrandet. Om individen då tillför sina egna intentioner och sin egen betoning till
yttrandet, så har han/hon ändå bemäktigat sig yttrandets innehåll (Vice, 1997).
Undervisningssituationen är en sådan social situation där både lärare och elever
uttrycker sig och talar på, ett speciellt sätt. En mängd regler och normer styr denna
situation. Läraren och eleven tillhör dessutom olika sociala grupper, vilket medför att
de också använder ett socialt språk, specifikt för den grupp de tillhör. Användandet
av de olika språkformerna i en text kan bli synligt på tre sätt; genom att en individ får
komma till tals, en individ som kan vara en elev, en politiker eller en lärare; genom att
låta relativt stabila typer av yttranden, som undervisningsspråk, genomsyra texten
eller textavsnitt; genom att låta en kulturs olika dialekter och språk, t.ex. i form av
främmande ord,  få utrymme i texten. Alla dessa tre former av språk interagerar med
varandra i en text. Heteroglossia som begrepp beskriver språkformer men begreppet
har ett nära samband med dialogbegreppet. En dialog kan bland annat handla om
språkens relation till varandra och deras interaktion (Vice, 1997, s. 18). Om flera
språkformer används i en text kan en dialog uppstå och texten blir mer variationsrik
och öppen.

Bakhtin använder begreppet dialogism eller dialog på många olika sätt och han är
vag i sina förklaringar av begreppets innebörd. Detta är i samklang med Bakhtins
inställning till dialogens betydelse för meningsskapande och förståelse.
Meningsskapande är en ständigt pågående process, varför ”det sista ordet aldrig är
sagt”, hävdar Bakhtin (Clark & Holquist, 1984, s. 317). Genom en närläsning av
Bakhtins texter och av Bakhtinuttolkares texter kan jag sluta mig till att Bakhtin
använder begreppet dialogism på tre sätt i förhållande till text och språk. Vid följande
tillfällen kan en text sägas vara dialogisk:
* När det finns flera röster i en text - polyfoni
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* När författares och läsares intentioner blandas, som när en metatext skapas
* När det finns intratextuella dialogiska relationer - heteroglossia
* En text utgör alltid ett svar på tidigare texter och kontexter och är därför
   dialogisk

Även Lotman och Molander har inspirerat mig att använda begreppet dialog. Lotman
(1988) talar om enstämmiga och dialogiska texter. Den enstämmiga texten är
fokuserad på att förmedla mening medan den dialogiska texten är meningsskapande.
Dessutom hävdar Lotman (1990, s. 80) att en text kan fungera som en partner i en
dialog. Om texten har en öppen struktur kan den omstruktureras av läsaren. Detta
tolkar jag som att Lotman menar att en läsare ur en öppen text kan skapa en egen
mening och detta sker genom att läsa texten som om det vore en annan text, än den
författaren har skrivit. Molander (1993) anser att dialog är grundläggande för
kunskapsbildningen. Via den dialogiska formen inbjuds läsaren att bli en aktiv
deltagare i meningsskapandet och kunskapsprocessen. Dialog uppstår när text och
läsare möts, men det kan också finnas en dialog i texten. En öppen text är alltid
dialogisk medan en sluten text inte lämnar utrymme för respons och eget tänkande,
hävdar Molander (1993, s 98). Till skillnad från Bakhtin lyfter Molander fram att en
dialogisk text kan innehålla både slutna och öppna textenheter. Slutna texter kan ses
som delrepliker i en dialogisk text.

Mångtydigheten i ordet dialog har medfört att Bakhtin kritiserats och han har
även fått kritik för hur ordet dialog används. Ordet dialog kan inte användas i
samband med textläsning utan endast i samband med ett äkta samtal, menar
kritikerna7. Texten kan inte svara läsaren och då  kan det inte uppstå en dialog med
turtagande och ett aktivt bemötande av påståenden. Jag menar dock att det är fullt
möjligt, till och med vanligt, att en läsare går i dialog med en text.8 Allt beror på
läsarens vana och mottagande av texten. Det kan ibland tyckas att läsaren inte går i
dialog med en text, men att svara att något är omöjligt att förstå är också ett svar.
Läsaren ställer ofta frågor till texten och funderar över ords innebörder och textens
mening. Texten kanske inte kan ge ett entydigt svar på frågorna, ändå finns svaret i
läsarens möte och interaktion med texten.

Monolog

Det monologa eller monologism är nära förbundet med språkvetenskap och
kunskapssyn och har länge varit ett dominerande perspektiv inom dessa områden.
Monologism inom språkvetenskap refererar till tendensen att se talaren själv som
ensam skapare av ett yttrande. Den informationsprocess som sker i yttrandet är alltid

                                                
7 Bakhtin kritiseras bland annat av de Man och företrädare för Tartu School. Emerson, Vice, Holquist och
Bernard-Donals behandlar den kritik som riktas mot Bakhtins dialogbegrepp.
8 När jag gör detta påstående stödjer jag mig på flera olika forskare både i litteraturhistoria och i pedagogik. I
Eagleton (1995) menar bland annat Iser att en läsare samtalar med en text. I Leinhart, Beck and Stainton (1994)
förs samma påstående fram av flera forskare bland annat McKeown, Beck och Halldén. Svedner för fram
påståendet att en god läsare ställer frågor till texten i sin artikel ”Läsningen, läsaren och texten - tre trappsteg till
litteraturdidaktik” publicerad i Utbildning och Demokrati nr 1/95, volym 4.
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enkelriktad. En monolog kunskapssyn handlar främst om en förmåga att lära för att
återge kunskap (Linell, 1998). Även här är processen enkelriktad och individbaserad.

 Bakhtin hävdar däremot att texter i grunden är dialogiska och att det egentligen
inte kan finnas monologiska texter. Detta påstående hör samman med Bakhtins syn
på ord som dialogiska och om orden i sig är dialogiska, så måste texter vara
dialogiska. Ändå beskriver Bakhtin monologism, monolog och enstämmiga ord. I
”Dostojevskis poetik” beskriver Bakhtin (1991) tydligt dels vad som kan vara
enstämmiga ord, dels vad som kan ses som en monolog. Det enstämmiga ordet är ett
objekt-ord, ett ord som bestäms i relation till sitt objekt eller i relation till andra ord i en
monologisk kontext (Bakhtin, 1991) Ett enstämmigt ord förväntar inget svar och
följaktligen förväntas det inte heller svar i  monologiska texter (Vice, 1997, s. 52).  Det
handlar då om den enkelriktade kommunikationen. I en monologisk text finns
sålunda bara ett tänkande subjekt och det är författaren. Förklaring och förståelse
relateras också till monolog och dialog. Förklaringar påstås vara monologiska, då
förklaringar är abstrakta och oberoende av ett tänkande subjekt (Emerson, 1997, s.
62). Som jag förstår Bakhtin, så talar han om abstrakta och universella begrepp, när
han talar om enstämmiga ord. Dessa begrepp har en universell kontext, det vill säga
de är inte relaterade till en specifik och unik omgivning. Genuin förståelse är däremot
alltid dialogisk, då den uppstår när tänkande subjekt tillsammans försöker förstå ett
fenomen. Detta innebär att en genuin förståelse inträffar först när individer kan
relatera ett abstrakt begrepp till sin egen unika erfarenhet, men den unika
erfarenheten måste i sin tur relateras till andras erfarenheter. Det går inte att förstå ett
fenomen helt utifrån den egna erfarenheten utan ett nytt perspektiv måste tillföras
genom andra.

Språk, ord och begrepp är visserligen i grunden dialogiska men de visar en tendens
att över tid institutionaliseras och bli monologa och entydiga, hävdar Bakhtin
(Bernard-Donals, 1994, s. 108). Detta skulle innebära att ett ord som demokrati kan bli
institutionaliserat och entydigt i sin betydelse och sitt användande. Författaren
använder sig då av ett auktoritativt ord som inte går att ifrågasätta. Viss kunskap och
vissa traditioner måste föras över till den yngre generationen för att samhället ska
kunna bestå med en viss kontinuitet. Jag vill därför inte påstå att en text ska vara
dialogisk. Att en text är dialogisk ger möjlighet till skapande av ny kunskap och ny
mening, men en monologisk text kan skapa bättre förklaringar till olika fenomen.
Lotman (1988) menar att syftet och funktionen med texten avgör om den ska vara
monologisk eller dialogisk och jag ansluter mig till denna tanke. En lärobok har ju
som intention att förmedla samhällets gemensamma värderingar, bestående kunskap
och förklaringar till olika fenomen, varför en lärobok i högre grad kan tänkas vara
monologisk än andra texter. Samtidigt har läroboken som uppgift att stimulera elevers
eget tänkande, ett kritiskt förhållningssätt och en förmåga att problematisera, varför
även dialogen bör finnas i en lärobok. Detta borde vara särskilt viktigt, när boken
behandlar demokrati och demokratiska förhållningssätt. Bakhtin (1991, s. 88) menar
också att den monologiska formen har sin funktion och att den utgör ett sätt att söka
kunskap. Det handlar då om att enbart söka teoretisk kunskap.
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Skrattet

Bakhtin (1997a, s. 182)9 talar om karnevalen, den burleska folkhumorn och den
groteska kroppen som får det officiella talet att degraderas och komma närmare folket.
Det blir nästan möjligt att ta på och att ifrågasätta. Samtidigt har skrattet kommit att
användas av de som vill behärska sin omgivning, vare sig det är de styrande eller de
styrda. Skrattet kan dessutom användas för att bestraffa någon eller utestänga någon
från gemenskapen. Bakhtins sätt att använda skrattet är omdiskuterat. Många har
ifrågasatt karnevalen och den burleska humorns berättigande (Emerson, 1997). I en
lärobokstext kan man knappast återfinna karneval och den burleska folkhumorn
annat än som historiska beskrivningar, men varianter av karnevalen och karnevalens
underbegrepp som parodi och ironi kan upptäckas. Det går att finna satiriska
uttalanden, karikatyrer och anspelningar som kan återföras till skrattet som begrepp.
Selander (1988) hävdar att endast litterära texter kan vara urkuggade och innehålla
ironi. I detta påstående stödjer sig Selander på Furbergs diskussion om ikuggning och
ironi i ovittra texter (1982, s. 139). Ovittra texter har en referens till en verklighet som
finns utanför texten, vilket innebär att de är framställda med ett visst sanningsanspråk.
Detta gäller i högsta grad för lärobokstexter. Utsagorna i en lärobok är sålunda
skrivna med anspråk på att föra fram en sanning och är därmed ikuggade. En läsare
skulle bli förvirrad om ironi användes i en lärobokstext, menar Selander (1988, s 34).
Det måste alltid explicit klargöras att det handlar om skämt eller ironi. En karikatyr
utgör, enligt min mening, ett vedertaget tecken på att det som sägs via karikatyren är
något omvänt. Det ligger i själva begreppet karikatyr i betydelsen vrångbild.
Fairclough (1998) menar att ironi är beroende av läsarens förmåga att uppfatta att den
omvända meningen inte är textproducentens mening. Gymnasieelever borde ha den
erfarenhet och mognad att den kan uppfatta ironi på avsett sätt. Den tolkning av
Bakhtins skratt, som jag ställer mig bakom och vill använda mig av i denna studie,
handlar om att se skrattet som en väg till kunskap (Emerson, 1997, s. 204) Skrattet
skapar avspänning, frigör och underlättar därmed sökandet efter kunskap genom
problematisering. Det är perspektivet, sättet att se på ett fenomen, som förändras
genom skrattet. Degraderingen skulle då innebära att ett fenomen via skrattet kan få
en vardagsanknytning. Fenomenet förs till elevens värld så att eleven lättare kan
relatera till fenomenet och skapa en förståelse för det. Ett ifrågasättande genom
skrattet handlar sålunda främst om att skapa ett kritiskt och reflekterat tänkande kring
händelser och fenomen. Det är inte demokratin som sådan som ifrågasätts utan ett
samhällsfenomen av något slag. Skrattet är mångtydigt och kan öppna en sluten text
men också sluta en text och fungera som en övertalning. Då fungerar inte skrattet
som en möjlighet eller en öppning för problematisering, inte heller förändras
perspektivet utan ett ensidigt betraktande förstärks i stället. Hur skrattet ska tolkas
framgår av kontexten. Kontexten i det här fallet utgörs av den åtföljande texten,
vilken ibland klart förmedlar hur karikatyren ska tolkas. Skrattet används sålunda mer
som ett analysredskap i denna studie. Det används för att finna öppningar i texten,

                                                
9 Det är inte bara i Bakhtins bok ”Det dialogiska ordet” som karnevalen, folkhumorn och den groteska kroppen
behandlas. Många, om inte alla, böcker om Bakhtin behandlar dessa fenomen, då skrattet utgör ett centralt
begrepp i Bakhtins skrifter. Det är framförallt i ”Rabelais och skrattets historia” (1986) som dessa fenomen
ingående behandlas.
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som möjliggör ett eget meningsskapande och för att upptäcka vad som är möjligt att
skratta åt. Bakhtin menar att det också är viktigt att undersöka hur man skrattar
under olika tidsperioder, men jag fördjupar mig inte i denna fråga. Jag undersöker
visserligen vilka instrument som används för att locka till skratt och vad som lockar
till skratt, men mer inträngande än så belyses inte hur-frågan.

Estrangement - att främmandegöra

Estrangement - främmandegöra är ett annat viktigt begrepp för Bakhtin. Detta
begrepp hänger ihop med utanförskapet. Man måste stå utanför, tillhöra en annan tid
och kultur,  när en text läses för att förståelse ska kunna skapas ur texten (Bakhtin,
1997a, s. 81). Detta begrepp är också dubbeltydigt. Bakhtin anser det vara viktigt att
språket i en text görs mer främmande och annorlunda än det vardagliga språket. Det
är det främmandegjorda språket som sätter i gång dialogen hos läsaren. När något är
främmande och annorlunda sätts en kognitiv process i gång, där det främmande
jämförs med det kända, för att få till stånd en förståelse av det främmande.10 Detta
innebär enligt min mening att Bakhtin anser det nödvändigt med en distans till det
som ska förstås. Allt kan inte förstås utifrån det egna perspektivet utan ibland måste
ett annat perspektiv intas för att läsaren ska kunna förstå texten. Emerson (1997)
menar att Bakhtin i sina senare skrifter delvis tar tillbaka och förändrar sin syn på
utanförskapet och det främmande. Om det främmande är alltför främmande så kan
också en förståelse förhindras. Det främmande måste delvis gå att känna igen. Det
handlar här om att finna en balans mellan det kända och det okända, egentligen en
gammal didaktisk princip förordad av bland andra Herbart. Bakhtin (1991) lägger in
flera olika fenomen i begreppet främmande. Det främmande kan innebära att texten
tillförs ett nytt perspektiv, abstraktioner, nya ord, olika språkformer och olika
relationer.

Om ett begrepp som främmandegöra skall användas vid en analys av
lärobokstexter, så bör det också ställas i relation till ett didaktiskt synsätt. Vanligtvis
hävdas det att lärobokstexter måste anknytas till elevers tidigare kunskaper och
erfarenheter och sålunda bygga på något sedan tidigare känt. Vissa forskare hävdar
att en begreppsförståelse uppstår vid en sk. kognitiv dissonans, det vill säga en
motsättning mellan det redan kända och det nya uppstår och denna motsättning
sätter i gång tankeprocesser (Posner, 1982, Driver, 1978). Andra forskare menar att
det främmande, men inte alltför främmande, ska läggas till det gamla och kända, som
då genomgår en förändring (Vosniadou, 1994, Wineburg, 1994). Återigen andra
menar att elever pendlar mellan två världar, en vardagsvärld där deras
vardagserfarenhet och vardagsförståelse finns och en symbolvärld där kunskap och
begreppsförståelse finns på en högre abstraktionsnivå (Solomon, 1992). Den
innebörd som jag lägger i begreppet främmandegöra bygger på ett didaktiskt
tänkande. Det handlar om att utmana eleverna med nya begrepp men utmaningen får
inte vara för stor. En nyfikenhet ska skapas så att eleverna fortsätter sitt
kunskapssökande och denna nyfikenhet kan skapas genom progression och

                                                
10 Bakhtin, M., 1997 s 97, Bernard-Donals, M.F., 1997 s 4, Vice, S., 1997
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öppenhet i texter. Detta sätt att använda begreppet ligger nära Vygotskys ”proximala
zon” (Vygotsky, 1996; Wertsch, 1993)

All kunskap måste grundas i erfarenhet, menar Bakhtin (1995), men hur är det då
möjligt att relatera abstrakta och universella begrepp till individers subjektiva och
unika erfarenheter? Svaret Bakhtin ger är att detta endast är möjligt om alla parter
aktivt deltar i en kunskapsprocess. En dialogisk relation möjliggör ett överbryggande
mellan allmängiltiga fenomen och individers specifika erfarenheter. Det praktiska
förnuftet och det praktiska handlandet utgör förbindelselänken. När en författare
skriver en text och beskriver en händelse eller ett fenomen, så skiljer han meningen
från händelsen (Bakhtin, 1995). Som jag förstår det, menar Bakhtin att den händelse
eller det fenomen, som beskrivs av en författare, lyfts ur det sammanhang det ägde
rum i. Samtidigt befinner sig läsaren, eleven, i en annan tidsmässig och social kontext
och detta gör det svårt för eleven eller läsaren att förstå händelsen. Ett sätt för
författaren att försöka närma läsarens mening och förståelse till den beskrivna
händelsen eller fenomenet är att försöka skapa en gemensam föreställningsvärld. Ett
annat sätt är att anknyta till läsarens vardagsvärld, men båda sätten möter problem i
frågan om vems föreställningsvärld eller vardagsvärld som ska anknytas.

Att bygga på elevers tidigare kunskaper handlar främst om att ha en progression i
elevernas kunskapsutveckling, men också om att gå från det kända till det okända.
Här kommer då ett begrepp som främmandegöra in. Kunskapen kan förefalla ny och
främmande men även språket kan göras främmande med svårare termer och en mer
svårtillgänglig struktur, samtidigt som texten bygger på elevernas tidigare
erfarenheter. Att ta tillvara och bygga på elevers vardagserfarenheter måste till delar
implicera en modelläsare. Någons erfarenhet måste förutsättas och den ser ut på ett
visst sätt. Utifrån denna modelläsare byggs texten upp på ett visst sätt, till struktur
och innehåll, för att kunna starta ett kunskapssökande och en kunskapsutveckling.
Är det då möjligt att främmandegöra texten? Jo, för vissa, kanske för många, läsare
kommer texten att vara främmande i sin struktur och form, liksom till innehåll.
Utmaningen för läsaren ligger kanske i att få möta en text som innehåller
problematiseringar och nya tankar för att därmed kunna starta en tankeprocess och
kunskapsutveckling. Texten kan även arbeta med kontraster för att främmandegöra
ett innehåll eller låta olika texttyper möta varandra. Röster kan tala utifrån olika
perspektiv. Själva mötet utgör då grunden för ett främmandegörande. Som tidigare
nämnts tar denna studie sin utgångspunkt i en syn på eleven som aktiv
meningsskapare. Detta innebär att den mening och innebörd som finns i en
lärobokstext skapas i mötet mellan eleven och texten. Eleven ger texten ett innehåll
och en betydelse genom att relatera texten till sin egen situation och
vardagserfarenhet. Varje individ tolkar verkligheten på sitt sätt utifrån sin egen
erfarenhet (Marton, 1989).

Hur jag betraktar begreppen dialog, monolog, öppen och sluten text

Utifrån ovanstående tankar om dialog, monolog, öppen och sluten text har jag valt
följande sätt att betrakta respektive begrepp.
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En öppen text är en text som ger möjligheter för läsaren att göra sina egna
tolkningar av innehållet och dess innebörd. Läsaren ska stimuleras till ett eget
meningsskapande, samtidigt som texten ska dra en gräns för möjliga innebörder.
Demokrati kan inte betyda vad som helst. Ett samhällsskick med en auktoritär ledare
som förvägrar medborgarna ett deltagande i samhällets utformning, kan inte kallas
demokratiskt. Samtidigt måste det finnas en viss vaghet i gränsdragningen för att en
dialog med läsaren ska påbörjas. En öppen text ska sålunda inbjuda till en dialog och
därigenom möjliggöra en förbindelse mellan det allmängiltiga och individers unika
erfarenheter.

En sluten text är en text som fastslår, påstår och bestämmer hur saker och ting
förhåller sig. En text som till exempel påstår att demokrati är att välja ledare för staten,
inbjuder inte till reflektioner och eget tänkande, utan avbryter all dialog.

Den monologiska texten är en text som bär på enhetliga och fastslagna budskap,
vilka inte går att ifrågasätta. Texten kan vara flerstämmig men alla röster ska då tala i
samma riktning, det vill säga föra fram samma budskap. Sannolikheten minskar att
samma budskap förs fram ju fler röster som talar men det är en möjlighet.

En dialogisk text är en öppen text som innehåller många möten och som erbjuder
läsaren möjligheter att samtala med texten. Den dialog som förekommer i en text kan
förekomma på fler nivåer:

1. Läsaren kan gå i dialog med texten genom att ställa frågor till den och genom att
utmanas på olika sätt. Texten kan också ställa obesvarade frågor som stimulerar
läsaren till ett reflekterat tänkande.

 2. I den dialogiska texten kan flera röster förekomma och dessa röster kan tala
med varandra eller med läsaren. Rösterna kan vara tydligt angivna med namn, referens
eller citationstecken, men de kan också finnas dolda i texten. Då kan rösterna endast
anas genom språkliga uttryckssätt eller att läsaren känner igen själva yttrandet.
Rösterna kan motsäga varandra eller bara ställas mot varandra, men om yttrandena är
likartade, betraktas yttrandena som monologa. Texten kan också innehålla
argumenteringar som bjuder in läsaren och då ses texten som dialogisk.

3. Heteroglossia skapar en öppenhet i texten och en dialog mellan språken kan
uppstå. Bildmaterialet kan användas för att motsäga eller stödja texten, varför jag
betraktar bildmaterialet som en del av en intratextuell dialogisk relation. Skrattet i
form av anspelningar eller karikatyrer medför en öppenhet i texten, vilken kan
fungera som ett stöd för läsarens eget kritiska tänkande. Möten mellan olika texttyper
kan ses som en dialog men de skapar framförallt en öppenhet i texten och denna kan
inbjuda till en dialog.

4. En text innebär alltid ett svar på något; det kan vara ett svar på en tidigare text,
på en samhällelig kontext eller en social praktik. Texterna för sålunda en dialog med
varandra.

Jag menar sålunda att en öppen och dialogisk text är en viktig faktor för elevers
kunskapsprocess. Dialogen ser jag som en nödvändig del för den djupa förståelsen av
begrepp och fenomen. Elevernas aktiva deltagande i kunskapsprocessen stimuleras
genom ett dialogiskt förhållningssätt och först genom en dialog kan eleverna få
möjlighet till ett eget meningsskapande. Då skolan har som uppgift att förmedla vissa
bestående kunskaper och en gemensam värdegrund, så har monologen också sitt
syfte i undervisningen och därmed i en lärobokstext. Både dialogiska och
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monologiska texter finns i en lärobok. Det beror på intentionerna, syftet och målet
med undervisningen eller läroboken, om en dialog eller monolog överväger eller om
de är jämnt fördelade.

Metodiska utgångspunkter

Semiotisk-didaktisk analys

Bakhtin har inte presenterat en given arbetsgång för analys och de metodologiska
synpunkter som han diskuterar berör i första hand skönlitterära verk. Mitt sätt att
analysera texter har därför modifierats och utvecklats för att fungera vid en läsning av
lärobokstexter. Begrepp har lånats från Bakhtin och inkorporerats med begrepp
lånade från den sociala semiotiken. En förändring av arbetsgången har också gjorts
för att möjliggöra en liknande läsning av både bild och text.

Bildanalysen utgår från de analytiska principer som utvecklats inom en kritisk
sociosemiotisk ansats (Hodge & Kress, 1988; Kress & van Leuwen, 1995). Den
sociala meningen i en bild uttrycks genom att specifika tecken används och framhävs,
så att världen därigenom blir beskriven på ett ideologiskt sätt. Sociala relationer
framställs och föreskrivs i bilden bland annat genom avstånd, bildvinkel och
deltagarperspektiv. Bildens komposition, uttrycksform och innehåll samverkar således
för att framställa en social mening. Analysen av bilderna kan därför kombineras med
Bakhtins sätt att se på textläsning. Skillnaden mellan de semiotiska perspektiven
består främst i att den kritiska semiotiken mer explicit betonar ett maktperspektiv
medan Bakhtin gör det mer implicit. Bildmaterialet har även bearbetats kvantitativt
för att utröna om någon speciell läsare framhävs. Antalet bilder som återger män,
kvinnor eller båda har räknats för att se vems röst som blir hörd. I
Demokratiutredningens forskarvolym IV SOU 1999:129 hävdas det att just bilder
kring demokrati har en tendens att tysta vissa röster eller att låta vissa röster
representeras av andra och därför har jag funnit det viktigt att se vilka röster som hörs
via bilderna. Jag har även letat efter teman eller konfliktområden i bildmaterialet och
då bland annat räknat antal personer på bilderna för att utröna om ett
individperspektiv eller ett gemenskapsperspektiv är dominerande. I SOU 1999:129
sägs det också att demokratin främst representeras av icke-demokratiska bilder och
även detta har jag undersökt.

Bakhtin (1997a) hävdar att form, material och innehåll är oupplösligt förenade med
varandra, men också att dessa delar måste analyseras var för sig. Det finns en absolut
gräns dem emellan. Arbetsgången i min analys har därför bestått i att skilja
komposition, uttrycksform och innehåll åt i tre läsningar för att i en senare läsning föra
dessa delar samman igen. För att kunna göra detta måste min position som uttolkare
skifta (Holquist, 1994). I en läsning fokuseras enbart kompositionen, i en annan
enbart uttrycksformen och i den tredje läsningen enbart de skrivna orden. Dessa tre
delar fokuseras också utan att hänsyn tas till den samhälleliga kontexten och den
sociala praktiken. Varje del måste sedan förstås i sitt sammanhang och i relation till
varandra. För att kunna uppfatta och förstå texten i samhällskunskapsböckerna måste
jag således gå i dialog med texten och detta för med sig att den text jag skriver bör ses
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som ett svar på texten i samhällskunskapsböckerna. Jag skriver, så att säga, en
metatext eller en intertext (Todorov, 1984).

Jag väljer att redogöra för analysarbetet med hjälp av begreppen komposition och
uttrycksform.

Komposition

I en läsning har enbart kompositionen fokuserats. Vad jag avser med komposition kan
förtydligas med hjälp av de frågor som används i studien. Frågorna handlar om vad
och hur något framhävs, vilka text- och bildtyper som finns, hur boken är indelad i
kapitel och avsnitt, vilken storlek respektive avsnitt har i förhållande till helheten och
andra avsnitt, hur layouten ser ut, vilken informationsstruktur som återges och vilka
avsnitt som saknas.

Kompositionens uppgift är både att separera delar i boken eller bilden och att
skapa en helhet av boken. Att skapa en form åt boken är sålunda både ett analytiskt
och syntetiskt moment i författarskapet. För att få ordning på textmassan när
kompositionen studeras, måste textmassan separeras i kategorier. Här har tre
huvudkategorier använts för att ordna textmassan. Texttyp anger vilken typ av text
som hela boken, avsnitten eller delar av avsnitten kan betraktas som. Det kan handla
om en berättande, beskrivande, förklarande, instruerande, utredande eller
argumenterande texttyp. Eftersom det är läroboken som är i fokus och den till största
delen är en beskrivande och förklarande text, så handlar min kategorisering i
texttyper främst om att upptäcka, om det överhuvudtaget förekommer någon annan
texttyp i läroböckerna. Detta har betydelse för om texten kan anses som sluten eller
öppen. En öppenhet kan skapas i texten om flera olika texttyper möter varandra och
därmed kan en möjlighet uppstå för elevers eget meningsskapande. Bilder kan också
klassificeras som berättande, beskrivande, analyserande eller instrumentella. I
berättande bilder återges handlingar av olika slag och handlingarna markeras med
hjälp av vektorer. Det kan vara en arm, en blick eller en pil som anger en riktning och
visar att något händer. Vektorerna motsvarar händelseverben i en text. Deltagarna i
berättande bilder kan vara aktörer eller reaktörer.

 Informationsstruktur är en annan kategori och den anger vilken kunskap eller
information som framhävs som viktig och väsentlig. Här används underkategorier som
huvudinformation, biinformation, känd, ny, ideal, real. Jag har valt att samla dessa
underkategorier i begreppen främmande och vardaglig. Det främmande är ett begrepp
som lånats från Bakhtin. Denne anser att en läsares uppmärksamhet och reflektion
startar just i det främmande, något nytt  som väcker läsarens uppmärksamhet. Det
främmande är alltså en betydelsebärande enhet i texten, det viktiga och det som ska
läras ut. I kontrast till det främmande finns alltid det vanliga, som i det här fallet blir en
biinformation eller anknytningspunkt för erfarenhet. Det främmande eller
huvudinformationen i bilder framträder som en förgrund och denna komponeras på
olika sätt. Storlek, kontrast och klarhet är några verktyg som kan användas för att få
vissa partier att bli mer framträdande. Det främmande i bilder kan även handla om det
nya och det ideala som framhävs med hjälp av placeringar från vänster till höger samt
uppifrån och ner. Det gamla, välbekanta placeras till vänster och det nya, okända till
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höger medan det ideala placeras överst och det reala underst. I det främmande
förmedlas sålunda ett informationsvärde, en värdering av vad som är viktig kunskap
eller information. Det finns inga tydliga gränser mellan främmande och vardagligt,
speciellt som det vardagliga ofta används för att framhäva det främmande. Jag har
ändå gjort bedömningen att denna kategorisering skulle hjälpa mig att få en överblick
över materialet och därmed hjälpa mig att se hur texten är utformad.

Inramningen beskriver om en text är enspaltig, tvåspaltig eller trespaltig och om
den är inramad med hjälp av t.ex. streck, linjer, färg. Linjer, färg och ram kan också
användas för att skapa avsnitt och helhet samt förbinda avsnitt med varandra. En bild
kan vara inramad som helhet men vissa delar i bilden kan också ramas in och därmed
framhävas som viktiga. En tydlig inramning kan sluta en text medan avsaknad av en
inramning kan skapa öppenhet. Detta har betydelse då en öppen text lättare kan
erbjuda läsaren att läsa texten på dennes villkor.

I bilaga 1 återfinns ett exempel på hur en textsida kan vara formad. Texttypen är
beskrivande och analytisk, huvudinformationen framhävs med hjälp av fetstil. Texten
är tvåspaltig och delad i fyra mindre enheter som återger varsin del av författningens
uppbyggnad. Först skildras de principer som är grundläggande för författningen,
därefter den frihetligt-demokratiska ordningen och människans värde. Till sist
beskrivs de grundläggande rättigheterna. Texten tränger sålunda djupare ner i nivåer
och delar samtidigt upp författningsinnehållet i mindre delar. Sidan utgör ett exempel
på hur lärobokstexter kan skapas av små korta beskrivningar, ordnade efter en
hierarkisk princip. Flera röster är möjliga att finna i denna text. Författarrösten
återfinns med hjälp av en större stilstorlek och de sammanhållande rubrikerna och de
andra manifesta rösterna återges med en mindre stilstorlek och markeras genom en
romb samt hänvisning till ursprungskälla. Författarrösten anför även andra röster som
författningens. Textsidan inramas med hjälp av färgen på de liggande pilarna och
romberna. Samma färgton återkommer i hela boken och därigenom försöker man
skapa en helhet. Arbetsuppgiften inramas med linjer och kan på detta sätt komma i
fokus för läsaren. Här visas även hur två röster, återgivna i bild, argumenterar med
varandra.

Uttrycksform

Uttrycksformen handlar om språket och dess uppbyggnad frikopplat från
kompositionen. Frågorna som används för att kunna studera uttrycksformen berör
främst hur-aspekten; hur den väsentliga kunskapen eller informationen har framförts.
Bakhtins begrepp dialog, monolog och skratt blir här tillämpbara för att ordna
materialet. Monologen blir märkbar genom olika språkliga uttrycksformer som
auktoritetsmarkeringar eller genom att texten slår fast, hävdar eller påstår något. Det
som förväntas av läsaren är ett införlivande av texten. Ett stöd för det som slås fast
eller påstås kan byggas upp i texten, men författaren kan också hänvisa till
sakförhållanden som ligger utanför texten. En monolog uttrycksform kan också bestå
av befallningar och uppmaningar. Rösten som talar besitter då makten eller
expertkunskapen. Det kan handla om en monolog uttrycksform även när fler röster
hörs i en text. Om rösterna talar i samma riktning, det vill säga samtliga ger samma
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budskap, så kan det ändå vara en monolog som är förhärskande11. Begreppen
monolog och dialog har sålunda inte bara med antalet röster att göra. När det gäller
bildanalysen så blir det också en fråga om vem som besitter makten, betraktaren eller
det som representeras i bilden. Om bilden är framställd, så att det representerade ser
litet och oansenligt ut, det vill säga bilden är fotograferad eller tecknad uppifrån och
ner, sägs betraktaren ha makt över det representerade objektet. För att bilden ska ha
makt över betraktaren, ska vinkeln vara låg, det vill säga föremålet framställs som stort
och blickande ner på betraktaren. Likaså kan modus i form av begäran sägas tillhöra
den monologa uttrycksformen. Detta beror på att jag ser begäran som ett krav som
ställs utan hänsyn till den person som kraven ställs på. Att framställa något på distans,
som om det hörde till en annan värld, klassificeras också som ett monologt uttryck.
Avståndet i sig skapar ett hinder för dialog och dessutom framställs betraktaren
genom avståndet som just en iakttagare och inte en deltagare. Gemenskap kan skapas
genom ett ord som ”vi”, men denna gemenskap kan också utestänga andra och då
ser jag uttrycksformen som monolog. Uttryck som ”vi svenskar” eller ”vi
röstberättigade” utestänger i praktiken ickesvenskar och de som inte är
röstberättigade. I sådana yttranden finns endast ett giltigt perspektiv och därmed
också ett subjekt. ”Man” är ett annat ord som kan skapa närhet och gemenskap eller
implicera ett avstånd, beroende på hur det används. Ordet ”Du” kan användas på
samma sätt som begäran i bilder, det vill säga ett krav ställs utan att mottagaren har
rätt att bemöta kravet.

Den dialoga uttrycksformen innebär att läsaren eller betraktaren ses som aktiv och
att ett svar eller en respons förväntas. Läsaren förväntas också visa engagemang. I
bild kan denna förväntan på engagemang framställas genom att det representerade
visas rakt framifrån. Modus handlar här om att erbjuda läsaren eller betraktaren något,
inte att påbjuda. Attityden som genomsyrar den dialoga uttrycksformen handlar om
jämlikhet, ett deltagande i en interaktion på ett jämlikt plan. Det handlar också om små
avstånd i bilder. Då framställs det betraktade som nära betraktaren, nästan som en
vän. Ord som ”vi” och ”du” kan även användas för att skapa en gemenskap eller
dra in läsaren i en gemenskap. Yttrandena handlar då om ”vi alla” eller ”vi som
människor” och den gemenskapen är oftast symmetrisk men gemenskapen kan vara
asymmetrisk utan att någon förtrycks eller utestängs. Det kan handla om en lärande
gemenskap där någon besitter auktoritet och kunskap men ändå möter de andra som
jämbördiga samtalspartner. ”Du” kan användas på ett liknande sätt just för att bjuda
in någon i gemenskapen. I samtliga dessa användningsområden för ”vi” och ” d u ”
handlar det om en dialogisk uttrycksform. I den dialoga uttrycksformen kan också en
form av auktoritetsmarkering göras, men den sker främst genom argumentation,
framställd på ett öppet sätt, så att den egna inre övertygelsen kan skapas. I dialogen
förekommer också flera röster och texten är variationsrik på alla sätt.

De arbetsuppgifter som finns i samhällskunskapsböckerna har också bearbetats för
att utröna om de är monologiska eller dialogiska och på vilket sätt uppgifterna stöder
texten. De monologiska uppgifterna är främst uppgifter som ber läsaren rekapitulera
det innehåll som finns i läroböckerna medan de dialogiska uppgifterna handlar om

                                                
11 Jag stödjer mig här på Molander (1993) och dennes uttalande att dialogiska texter kan innehålla slutna
textenheter i form av delrepliker. Antalet röster avgör inte om det förekommer en dialog utan det är ”objekt-ordet”
som avgör om det är en monolog.
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eget meningsskapande. Uppgifterna som har procedural karaktär kan inte enkelt föras
till det monologiska eller dialogiska begreppet. Ibland kan de ha en dialogisk karaktär
men oftast har de en monologisk karaktär som när eleven ombeds att räkna antal
artiklar med ett visst innehåll eller att hämta en uppgift ur ett uppslagsverk utan att
uppgiften sedan används.

Skrattet används som en kategori för att klargöra om texten är öppen eller sluten.
Det finns dock ingen skarp gräns mellan det slutna och öppna som förmedlas via
skrattet, varför skrattet måste ses som mångtydigt. Jag använder också skrattet för att
undersöka vilka fenomen som det är möjligt att skratta åt. Skrattet kan skapa en
öppenhet i texten och därmed en möjlighet för läsaren att problematisera det som förs
fram. På så sätt kan skrattet ses som en väg fram till fördjupad kunskap.

Jag undersöker även hur texten arbetar för att få läsaren att tillägna sig och förstå
textens innehåll. Utgångspunkten är att texten fungerar både dialogiskt och
monologiskt men jag har valt att använda två något mer specificerade kategorier,
övertyga och övertala.

”Övertyga” och ”övertala” är begrepp som oftast används synonymt. Selander
(1994a) menar att undervisning som baseras på texter ger läsaren information om
olika fenomen, samtidigt som den övertygar läsaren att informationen är korrekt.
Denna användning av begreppet ”övertyga” kan dölja att läsaren också övertalas att
tillägna sig informationen. Jag väljer därför att använda både ”övertala” och
”övertyga” för att kunna markera att läsaren antingen självständigt och medvetet tar
till sig informationen eller passivt tillägnar sig informationen. Med ”övertalan”12

avses då att läsaren genom textens komposition och uttrycksform kan fås att tro på
det som sägs. Petersson (1990) väljer också att särskilja dessa begrepp och betonar att
övertygelse handlar om att självständigt byta uppfattning. Conolly (1994) för ett
resonemang om relationen övertygelse och makt och han menar att övertygelse inte
är förbunden med makt. Övertyga och övertygelse implicerar en förmåga att välja och
att ansvaret för valet ligger på den som ska övertygas. Conolly använder begreppet
manipulation som motbild till övertyga och menar att det i en manipulering alltid finns
någon som har makt över den som blir manipulerad. Peterssons och Conollys
resonemang har övertygat mig om att jag bör särskilja dessa begrepp. ”Övertyga”
innebär sålunda att en person själv bestämmer sig för att byta uppfattning efter att ha
mött och reflekterat över argument. Det finns alltså ett dialogiskt inslag i övertyga.
”Övertala” används när läsaren inte kan värja sig för de påståenden som framförs och
inte heller ges någon möjlighet att reflektera över dem. Ett monologiskt inslag ryms i
”övertalan”.

Tematisk analys

Den officiella bilden av demokrati kan framställas på olika sätt bland annat med hjälp
av teman. Utmärkande för en genre är ju att den kan innehålla vissa specifika teman.

                                                
12 Jag väljer att kalla denna kategori för övertalan i stället för den vedertagna beteckningen övertalning.
Anledningen är att ordet övertalan tydligare anger vad det handlar om, nämligen en talan över lyssnarens huvud.
Författaren talar inte till eller med läsaren utan just över dennes huvud.
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Jag har därför valt att även söka efter teman i texten. För att finna temat eller de
teman som förekommer i texten utför jag en korpustematisk analys. Jag arbetar då
med hela textmassan och söker efter ett gemensamt tema för hela materialet. Med hela
textmassan avses då samtliga lästa samhällskunskapsböcker som representerar ett
land. Det handlar sålunda om teman som återkommer i mer än en lärobok och som
dominerar textens framställning (Brown, 1993). Jag har letat efter både explicita och
implicita teman genom att, dels studera vilka frågeställningar som diskuteras, dels
försöka uppfatta de budskap som förmedlas via komposition och uttrycksform. Det
rör sig alltså om den framställning som texten kretsar kring och de tankar som texten
förmår styra åt ett visst håll (Hellspong & Ledin, 1997). Den tematiska analysen rör sig
främst på ett övergripande plan men jag har valt att lyfta fram några teman som kan
karakteriseras som mikroteman. Dessa teman återkommer då i flera perioder och har en
stor betydelse för hur demokratins mening uppstår. Dessutom knyter jag temana till
vissa konfliktområden som kan finnas i texten. Vanliga konfliktområden i
demokratibeskrivningar handlar om balansdragningar mellan ett individ- eller
gemenskapsperspektiv och mellan frihet och styrning. Samtidigt som jag söker teman
letar jag också efter dylika konfliktområden i texten. Konfliktområdena kan även
karakteriseras som mikroteman.

En av utgångspunkterna för studien var att kunna följa läroböckernas beskrivning
av demokrati under olika tidsperioder för att upptäcka eventuella förändringar.
Tanken var att vissa händelser som studentoroligheterna 1968 på något sätt borde
influera innehållet i samhällskunskapsböckerna. Detta är ett rimligt antagande om
texten i bakhtinsk anda ska ses som ett svar på förändringar i samhällelig kontext och
social praktik. De tidsperioder som då valdes var 1950-talet med andra världskriget
som historisk händelse, 1970-talet med studentoroligheterna som historisk händelse
och 1990-talet med Berlinmurens fall och Östblockets upplösning som historisk
händelse. Efter ett antal läsningar av texterna visade det sig att dessa perioder inte var
helt tillämpbara. Jag valde då att låta samhällskunskapsböckernas text styra mig i
valet av tidsperioder genom att leta efter övergripande teman och konfliktområden.
När nya teman upptäcktes i beskrivningarna av demokrati drogs en gräns. Detta gör
att tidsindelningen är ett resultat som uppstått ur texten, betraktad som ett korpus.
Tidsindelningen är alltså inte bestämd i förväg. En effekt av detta sätt att göra
tidsindelningen är att perioderna skiljer sig åt mellan länderna. Detta måste ses som
rimligt om texten utgör ett svar på tidigare texter, pedagogisk och samhällelig
kontext. Skillnader måste då uppstå mellan olika kulturer men givetvis också likheter,
när det gemensamma i kulturell och pedagogisk bakgrund betonas. Perioderna har
fått namn efter det övergripande temat och de perioder som blev resultatet är följande:

Tyskland
1950-1973 Det goda och det onda - kampen för demokrati och en ansvarsfull
                    gemenskap
1974-1983 Den onda och den goda demokratin - kampen för medbestämmande
                     och individuellt inflytande
1984-1992 Aktionsgruppernas vara - ett försök att återupprätta gemenskapen
1993-1999 Enhet eller mångfald - kampen för en enad värld
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Sverige
1950-1967 Förmyndarskap eller autonomi - kampen för en folkvilja
1968-1975 Det ojämlika samhället - kampen för inflytande och social rättvisa
1976-1989 Den autonoma medborgaren - kampen för inflytande och
                     medbestämmande
1990-1999 Förmyndarskap eller empowerment - kampen mellan social rättvisa
                    och valfrihet.

Teman, konfliktområden och tidsperioder skapas sålunda ur texten och är därför inte i
förväg bestämda kategorier. Analysen av demokratibegreppet och de politiska
idealen kan inte särskiljas från den tematiska analysen. Den demokratiska väven vävs
ju av innehållet i både teman och begrepp, men jag väljer ändå att redovisa teman och
begrepp var för sig. Detta trots att resultatet blir en dikotomisering och ger en statisk
bild men jag finner det svårt att återge demokratins ansikte på något annat sätt.
Analysredovisningen blir därför mer monolog till sin karaktär än vad den borde vara
när ett bakhtinskt perspektiv används.

Begreppsanalys

Då jag delar Conollys uppfattning att de politiska begreppen som demokrati, frihet
och jämlikhet har olika innebörder beroende på vilka politiska ståndpunkter som
intas, anser jag det vara väsentligt att få fatt i de definitioner och förklaringar till
begreppen som ges i läroböckerna. Därigenom kan den eller de bilder av demokrati
som ges under olika tidsperioder klarna. Conolly säger också att begreppen revideras
och omformuleras med tidens gång. Detta medför att jag extra noga måste tränga in i
begreppen så som de beskrivs under de olika perioderna.

Hur begrepp som rättvisa, jämlikhet och frihet används och förstås skiljer sig åt
mellan olika världsåskådningar men också inom dessa. De filosofer, som ses som
företrädare för en ideologi, till exempel liberalismen, har haft olika tankar och
förklaringssätt för de begrepp som de ansett vara väsentliga. Vad dessa filosofer har
sagt om de olika begreppen har därefter utvecklats och kanske fått en specifik
betydelse i en specifik kultur. Begreppens utformning och användning, liksom de
institutioner, som uttrycker dessa, skiljer sig därför från samhälle till samhälle. För att
kunna förstå användningen av dessa begrepp bör de tolkas i förhållande till en
specifik samhällskontext. I denna studie hävdas det att den meningsgemenskap, som
antas finnas i politiska utsagor, är knuten till en specifik stat, en nationalstat. Tyskland
får utgöra bakgrund för en meningsgemenskap, trots att det troligtvis finns fler
meningsgemenskaper inom nationen Tyskland. Det påstås till exempel, att den tyska
välfärdsidén har sin grund i två olika kulturella modeller, den katolska
välfärdsmodellen och den nordeuropeiska eller skandinaviska välfärdsmodellen.13

                                                
13 Hedlund, E, 1993, Kvinnornas Europa, DN Förlaget, s 148
Eva Hedlund har i sin beskrivning av den sociala dimensionen framhållit att olika välfärdsmodeller ligger till
grund för de olika länder som ingår i den sociala dimensionen. Den katolska välfärdsmodellen, som sägs vara
förhärskande främst i södra Europa, dit en stor del av Tyskland förs, baseras på subsidiaritetsprincipen, det vill
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Sverige ses också som en egen meningsgemenskap, men både Sverige och Tyskland
skulle kunna föras samman till en gemensam meningsgemenskap, då båda länderna
betonar en västerländsk gemenskap i sitt demokratibygge. Detta försök att se
begreppens användning utifrån olika meningsgemenskaper innebär givetvis
gränsdragningsproblem, dels när det gäller meningsgemenskapen, dels när det rör
begreppens innehåll.

Jag har i mina tankar om gränser, gränsdragning och ett komplext nätverk av
begrepp för att skapa en demokratibild inspirerats av Lotmans tankar om semiosfärer
och deras avgränsningar (1990).14 En semiosfär är det semiotiska utrymme som är
nödvändigt för språks existens och funktion. Den föregår språk och är i ständig
interaktion med språken, medan ett språk bara kan fungera i en interaktion med det
semiotiska rummet. I semiosfärens centrum finns det mest utvecklade och strukturellt
organiserade språket, vilket vanligtvis är den kulturens naturliga språk. När ett språk
försöker beskriva sig själv, blir beskrivningen ofta en idealisering av ett verkligt språk
och i utkanten av semiosfären kommer denna ideella norm att vara i motsättning till
den semiotiska verklighet, som finns under ytan. De marginella språken eller kulturella
fenomenen behöver inte ha någon som helst relation till den idealiserade bild som ges
av kulturen. Gränsen för en semiosfär utgör den yttersta gränsen för det som beskrivs
i positiva termer och som tillhör en kultur. Gränsen både separerar och förenar. Denna
beskrivning av en semiosfär som ett språkligt och kulturellt fenomen, har inspirerat
mig och utgör nu en grund för hur demokratibegreppet kan beskrivas och förändras.
Demokratibegreppet utgör då hela semiosfären och i sin självbeskrivning skapar den
sin egen grammatik, det vill säga en egen bild av sina relationer till andra begrepp och
deras innehåll. Jämlikhet och rättvisa kan ses som marginella delar av
demokratisemiosfären. Gränserna eller de yttersta polerna i begreppen både förenar
och skiljer dem åt. ”Detta är jämlikhet men inte detta och på följande sätt är jämlikhet
och demokrati förenade”. Demokrati har då i sin tur en egen gräns som avskiljer den
från andra ideologier eller statsskick. Ibland ges en demokratibeskrivning där alla
begrepp ingår och ibland en beskrivning, där endast vissa begrepp ingår.
Gränsdragningen kan ses som ambivalent och ibland som motsägelsefull.
Maktbegreppet är en typisk gräns som både förenar och avskiljer demokrati från
andra ideologier. Nationen kan vara en gräns, västerländsk demokrati har sin gräns,
liksom politisk demokrati eller demokrati som en social idé. Gränsdragningen,
beskrivningen och normerna som förmedlas behöver sålunda inte med nödvändighet
stämma med verkligheten, varken den språkliga eller den kulturella.

                                                                                                                                                       
säga familjen ska i första hand ge det sociala stöd som kan behövas och staten träder endast in med stöd i nödfall.
Den skandinaviska modellen som bygger på individen i första hand och ett utvidgat och generellt statligt stöd,
sägs främst gälla i Nordeuropa, dit vissa delar av Tyskland förs. Inget land kan dock entydigt placeras in i någon
modell, vilket visar att det kan finnas flera meningsgemenskaper.
14 Jag är medveten om att en semiosfär inte kan likställas med ett språkligt begrepp, men det är själva
grundtanken jag lånar av Lotman. Då menar jag att jag ser begreppet demokrati som ett omfattande begrepp och
när begreppet blir självklart, kan det vara en idealiserad bild av begreppet som ges. I utkanten kan det då finnas en
annan meningsanvändning av begreppet och detta kan då påbörja en total förändring av begreppsinnehållet.
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Samhällskunskapsböckerna - det empiriska materialet

Studien har som syfte att jämföra tyska och svenska samhällskunskapsböcker för att
kartlägga och analysera hur demokrati gestaltas. De böcker som analyserats är
samtliga skrivna för gymnasiets teoretiska program i det svenska skolväsendet och
Oberstufe, motsvarande klasserna 11, 12 och 13, i det tyska skolväsendet. Trots denna
begränsning av studien har jag läst böcker skrivna för högstadium, fackskola och
yrkesprogram. Detta har gjorts för att kunna besvara vissa frågor, bland andra de om
progression och om den framställda läsaren. Enda möjligheten att upptäcka om det
finns en progression i samhällskunskapsböckerna är ju att jämföra med läroböcker
skrivna för andra stadier och för andra program. Detsamma gäller för frågan vem
texten adresseras till. Det går givetvis att sluta sig till vem den föreställda läsaren är
genom att enbart betrakta gymnasiets samhällskunskapsböcker men analysen
underlättas genom jämförelser med andra böcker. Speciellt viktigt kan det vara att
göra en jämförelse med läroböcker som är skrivna för samma åldersnivå men som riktar
sig till fackskolor och yrkesprogram. Analysen av dessa böcker redovisas endast i
sällsynta fall, då mitt huvudfokus är riktat mot läroböcker skrivna för gymnasiets
teoretiska linjer.

Jag har från början läst så många samhällskunskapsböcker som möjligt,
producerade mellan 1950 och 1999. Efter ett antal genomläsningar har jag kunnat
tidsindela läroböckerna och utifrån denna tidsindelning har sedan ett antal
samhällskunskapsböcker valts ut för en fördjupad analys och för att kunna
exemplifiera analysen. Detta urval är baserat på förekomsten av variation i
demokratibeskrivningarna samt i komposition och uttrycksform.

En del svårigheter har uppstått vid valet av läroböcker, framförallt vid valet av de
västtyska läroböckerna. Anledningen till detta har bland annat varit svårigheten att
utröna vilket stadium läroboken är riktad mot. Det är sällan angivet, men efter att antal
genomläsningar av läroböcker skrivna för högstadiet och för gymnasiet, kunde jag av
textens innehåll sluta mig till vilket åldersstadium som boken vänder sig till. Ju yngre
ungdomar desto mer tal om familjen, fritiden och yrkes- och studieval. Vid besök i
Tyskland, på Georg-Eckertinstitutet fick jag dessutom hjälp att finna relevant
litteratur. En annan svårighet som jag stött på, när det gäller de tyska läroböckerna,
handlar om en delstatsproblematik. Det tyska skolväsendet fungerar olika i skilda
delstater, till exempel finns det särskilda läroplaner för varje delstat. Samtidigt finns
det ett samordningsorgan för skolfrågor, vilket innebär att det finns gemensamma
riktlinjer, till exempel, för hur samhällskunskapsböckerna ska vara utformade. Det har
inte alltid gått att fastställa i vilka delstater läroböckerna används. Ibland kan man ana
varifrån läroboken kommer genom att det till exempel talas om det hessiska
delstatsparlamentet i olika sammanhang, men tveksamheten är ändå stor, varför jag
avstått från att markera lärobokens hemvist. Jag har fått en viss inblick i vad det kan
betyda att en lärobok är skriven för en viss delstat genom att ha läst böcker
producerade för högstadiet. I dessa böcker är det oftare angivet för vilken delstat
boken är utgiven och vad jag kan se så har det en större betydelse för dessa böckers
innehåll om boken är skriven för Bayern eller Hessen. Detta beror på att det görs mer
frekventa anknytningar till hemorten i dessa böcker. Böcker producerade under den
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första tidsperioden visar också att det då har en större betydelse för vilken delstat
boken är skriven. Under denna tidiga period framhävs till exempel kristendomen och
dess betydelse för samhället och statens verksamhet mycket tydligare i bayerska
böcker än i hessiska. Dessutom talas det mer om blodsförbund, nationalkänsla och
fäderneslandet. Detta gäller för böcker skrivna för högstadiet. Gymnasieböckerna har
en något annorlunda framtoning genom att de problematiserar demokratifrågor på en
mer abstrakt nivå. Såvitt jag kan bedöma spelar det inte så stor roll för vilken delstat
som en gymnasiebok är skriven. Den främsta anledningen till att jag inte lyfter fram
delstatsproblematiken är dock svårigheten att utröna ursprunget för läroboken.

Från början hade jag en ambition att analysera typiska och atypiska
samhällskunskapsböcker, varför jag försökte finna sådana böcker. Bedömningen av
vilka böcker som var typiska respektive atypiska blev svårare än vad jag hade
förväntat mig. Detta beror delvis på att de samhällskunskapsböcker som används i
svenska och tyska skolsystem, har utsatts för en granskning av statlig myndighet,
varför innehållet i böckerna till stor del är likartat. Dessutom baseras
demokratibeskrivningarna i stor utsträckning på de grundlagar som finns i respektive
land. I Tyskland finns det fortfarande tydliga regler och bestämmelser kring
utformning och innehåll, även om det bara är i några delstater som läroböcker
fortfarande granskas. Reglerna är mycket specificerade samt anger i detalj vad som
bör finnas med i läroböckerna och endast de läroböcker som är utformade enligt
reglerna, påstås användas i skolsystemet. Böcker som inte följer bestämmelserna ges
ut, men används inte på något frekvent sätt.15 Då samhällskunskapsböckerna i så hög
grad följer bestämmelserna är det svårt att finna en samhällskunskapsbok som är
atypisk. Under 1990-talet har den officiella granskningen av svenska läroböcker
upphört. Privata företag tillåts i dag ge ut läroböcker och sponsra skolor med
läroböcker. Läroböckerna förväntas dock överensstämma med läroplaners mål och
värdegrund. Många författare är dessutom medförfattare till flera olika böcker och
ibland verkar det som om innehållet helt enkelt upprepas, om än i en ny bok utgiven
under samma tidsperiod eller under en annan tidsperiod. Grundtanken att välja en
typisk och en atypisk bok från respektive tidsperiod har sålunda inte kunnat hållas
helt ut.  Jag har i stället valt att ha variation i demokratibeskrivningar, komposition
och uttrycksform.

                                                
15 Vid samtal med personal på Georg-Eckert-Institut i december, 1999, hävdades det att endast de böcker som
följer vissa kriterier används i skolsystemet. Samtliga dessa böcker fanns och finns förtecknade. Jag läste dessa
förteckningar för att utröna om de böcker jag valt fanns med i förteckningen, vilket de gjorde.
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Kapitel 3

Demokratins ansikte i tyska samhällskunskapsböcker

Demokrati får en tämligen likartad beskrivning under alla tidsperioder genom att
läroböckerna utgår från den tyska grundlagen, när den frihetligt-demokratiska
författningsstaten ska beskrivas. Skillnaden mellan tidsperioderna blir främst märkbar
när olika samhälleliga problem och konflikter diskuteras och då beskrivs hur
relationerna mellan begrepp som demokrati, frihet, jämlikhet och rättvisa bör se ut. På
så sätt kommer olika aspekter av demokratibegreppet att få en specifik framtoning,
beroende på vilket samhälleligt problem som är mest framträdande under en
tidsperiod.

Under samtliga perioder framhåller texterna att en grundläggande övertygelse om
människans värde utgör basen för den demokratiska ordningens uppbyggnad, men
tilltron till människans vilja att handla för gemenskapens bästa skiljer sig mellan
perioderna. Beskrivningen av hur makt och frihet ska organiseras i samhället utgår
ofta från denna centrala fråga, liksom diskussionen om de mänskliga rättigheterna.
Den funktionella beskrivning som görs över statens uppbyggnad är densamma över
tid. Vissa författningsändringar genomförs men dessa har en relativt liten betydelse för
statens utformning, åtminstone så som den beskrivs. De viktigaste statsorganen som
skildras är förbundsdagen, regeringen med förbundskanslern i spetsen och
författningsdomstolen. Av dessa organ framstår författningsdomstolen som det allra
viktigaste organet genom att beskrivas som frihetens väktare. Förbundskanslerns roll
framstår också som viktig, bland annat genom att dennes uppgifter beskrivs ingående.
Förbundspresidenten däremot tilldelas ett mycket litet utrymme i texterna, då han
främst har en symbolisk funktion. Det är vanligt att diskutera dennes roll med hjälp av
karikatyrer. Partierna och föreningar förs fram som viktiga organ genom att beskrivas
som en länk mellan staten och medborgarna och därmed erbjuda möjligheter för
inflytande.

På grund av den stora likhet som finns i beskrivningarna av demokrati,
grundläggande värden och statens organisation kommer främst skillnaderna mellan de
olika perioderna att fokuseras. Detta innebär att den första perioden får en mer
ingående beskrivning, så att förändringsperspektivet kan tydliggöras. Den statliga
organisationen redovisas främst i den första perioden. Delar av bildmaterialet återges i
bilaga 2.

Det innehåll som presenteras som analysresultat har konstruerats enligt de
metodiska utgångspunkter som tidigare skildrats. Beskrivningen av demokrati och de
därtill relaterade begreppen har tillkommit efter att ha fört samman komposition,
uttrycksform och sakinnehåll till en helhet. Jag ger endast några få exempel på hur
komposition och uttrycksform utnyttjas i läroböckerna för att påbjuda eller erbjuda
ett kunskapsstoff. Dessa exempel återfinns i beskrivningen av det empiriska materialet
under respektive period. Teman, rubriker och innehåll,  som återges i resultatdelen,
utgör alla ett resultat i sig. De olika teman som presenteras i de skilda perioderna är
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teman som framträtt både explicit och implicit i textmassan. I första hand är det ett
övergripande tema som presenteras i respektive period. Under närläsningen har jag
även upptäckt konfliktområden som är specifika för varje period. Dessa
konfliktområden kan ha samma beteckning för flera perioder men innehållet i och
lösningen av konflikten kan skilja sig åt. Konflikterna genomsyrar hela
demokratibeskrivningen och återfinns i varje beskrivet begrepp, varför det är svårt att
särredovisa konfliktområdena. De utgör både ett resultat och ett analysraster, så till
vida att jag först har upptäckt dessa konfliktområden och därefter letar efter dem i
begreppsbeskrivningarna. Konfliktområdena är sålunda inte kategorier som har
konstruerats utanför textmassan.

Det goda och det onda - kampen för demokrati och en ansvarsfull
gemenskap (1950 till 1973)

Efter andra världskrigets slut skulle Tyskland återuppbyggas både som land och stat.
Ett av kraven från de allierade var att Tyskland skulle införa ett demokratiskt
styrelseskick och en federalistisk uppbyggnad av nationen för att minska
möjligheterna till en statlig maktkoncentration. Utbildningsväsendet skulle också
reorganiseras med Deweys pedagogiska principer som förebild. Ett av de nya
inslagen i utbildningsväsendet var att införa ett nytt ämne, Sozialkunde, som skulle
fokusera på elevers fostran till självständigt tänkande och demokratiska medborgare.
Läroböckerna skrivna under tidsperioden 1950 till 1973 återspeglar därför i stora
drag arbetet med att införa demokrati i Tyskland, en demokrati anpassad till tysk
kultur och historia. Textinnehållet kan sålunda ses som ett svar på en samhällelig
kontext i form av historiska händelser som Weimarrepubliken, Tredje Riket och de
allierades krav på Tysklands återuppbyggnad. I svaren ryms även en kritik mot
omvärldens syn på Tyskland och skuldfrågan. Texterna riktas också framåt genom att
de skissar ett idealt demokratiskt samhälle som ska byggas upp.

Tidsperioden har bestämts utifrån en närläsning av materialet och baseras på
förekomsten av vissa teman. Det övergripande temat som behandlar erfarenheter från
den nationalsocialistiska eran, framförallt människans tendens att vara ond. Jag har
därför valt att benämna detta tema det goda och det onda. Resonemanget i
läroböckerna framhäver, att det är nödvändigt att konstruera en stat och ett politiskt
system, där det goda i människorna ska lyftas fram och tas tillvara. Det behövs därför
en genomtänkt politisk ordning med regler, vilka både förutsätter och tillåter
medborgarna att ta ansvar för varandra och den politiska gestaltningen av samhället.
Tysklands första demokratiska stat, Weimarrepubliken, hade svårigheter med att bilda
funktionsdugliga regeringar och lämnade därför fältet fritt för Hitler att på laglig väg
ta makten. Den nya demokratiska författningen måste av den anledningen innehålla
möjligheter att förhindra ett liknande maktövertagande. Ur temat det goda och det
onda uppstår konfliktområdena individ och gemenskap samt frihet och styrning.
Gemenskapen beskrivs som ett skydd mot det onda och friheten måste kunna
inskränkas för att det onda ska kunna kontrolleras. Både Weimarrepubliken och den
nationalsocialistiska regimen används i läroböckerna som motbilder när det nya
demokratiska statsskicket skall förklaras och försvaras. Inskränkningar i frihetsrätten
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motiveras med exempel på hur nationalsocialisterna på laglig väg kunde ta över
makten. Perioden karakteriseras därför av en ständig jämförelse mellan motbilder som
fokuserar på det goda och det onda, frihet och styrning, samt gemenskap och individ.
Genom dessa motbilder försöker författarna återge grunddragen i den nya
demokratin.

Beskrivning av samhällskunskapsböckerna

Textmassan eller korpus består av fem olika läroböcker och valet av dessa baseras på
variation. Variationen möjliggör en tydligare bild av hur demokrati beskrivs och
förklaras under perioden. De läroböcker som använts skiljer sig sinsemellan i sitt sätt
att föra fram innehåll och budskap, men det finns även gemensamma drag. Det mest
framträdande är att läroböckerna använder sig av ett mycket känsloladdat språk.
Texterna är fyllda av ett patos som både övertalar och övertygar läsaren om det
riktiga som sägs. Två av läroböckerna, ”Mensch und Gesellschaft” och ”Neue
Gemeinschaftskunde”, liknar varandra till innehåll, komposition och uttrycksform.
Dessa två böcker består av ett antal häften eller ‘räckor’ indelade efter olika
ämnesinnehåll som demokrati, arbetsmarknad och ekonomi eller rättsstaten. Två av
böckerna skiljer sig åt, både inbördes och i förhållande till de övriga. ”Politik im 20.
Jahrhundert” är en illustrerad bok, medan ”Politische Systeme der Gegenwart”
består av två delar, en kort introducerande faktadel och en något längre del som
utgör arbetsmaterial. Även i denna senare del förekommer det begreppsförklaringar
och ett visst faktaunderlag. Den femte boken ”Freiheit und Bindung” är en
informationstät lärobok, huvudsakligen skriven med ett abstrakt språk.

Under perioden framgår det tydligt att samhällskunskapsämnet och dess innehåll
håller på att utformas. I böckerna diskuteras ämnesinnehållet och ämnet avgränsas i
förhållande till olika vetenskaper. Det som framhävs som centralt är att eleverna ska
lära sig demokratins spelregler och att de ska skolas till att våga ta ansvar för politisk
gestaltning. Flera böcker betonar att politik inte får överlämnas till experter.

Es kann und darf nicht allein Sache der Spezialisten sein, sich um die Gestaltung und um
den Zustand der öffentlichen Angelegenheiten zu kümmern (Politik im 20. Jahrhundert,
1964, s. 13)16

I förorden beskriver författarna intentionerna med läroböckerna och hur dessa ska
förverkligas. Samtliga läroböcker betonar att ett bildningsteoretiskt anspråk ska
förenas med ett vetenskapligt framställt faktaunderlag.

[...] zwischen bildungstheoretischem Anspruch und der Pflicht sauberer Faktensicherung
[...] (Neue Gemeinschaftskunde, Heft 2, 1966, s. 10)17

                                                
16 Det kan och får inte bara var specialisternas angelägenhet att bekymmra sig om gestaltningen och de offentliga
angelägenhernas tillstånd
17 [...] mellan bildningsteoretiskt anspråk och den riktiga faktasäkringens plikt.



48

Intentionerna med läroböckerna förverkligas bland annat genom bokens
komposition. I de flesta böcker finns det mer än en texttyp men den vanligaste
förekommande textypen är den beskrivande. Orsakssammanhang behandlas i
analyserande och förklarande texttyper. Berättelser förekommer, även om det inte är
så ofta. Vanligast är att historiska återblickar görs i berättelsens form liksom
anknytningar till vardagsvärlden, som används för att reda ut komplicerade
samhällsfenomen. Därigenom blir fenomenen lättare att förstå, samtidigt som ett
övertalande drag ryms i berättelsen. Den kommer mycket nära läsarens egen
erfarenhet, en mycket påtaglig och verklig erfarenhet, varför det är lättare att
oreflekterat anamma en vardagsberättelses innehåll.

Sättet att ange vilken information som är huvudinformation varierar. Det handlar
om vilka avsnitt som får störst utrymme i böckerna men det kan också vara inslag som
presenteras som nya och främmande. Nytt och främmande under den första perioden
utgörs främst av de nya centrala värdena, demokrati, frihet, jämlikhet, det allmänna
bästa och människans värde. Dessa värden förklaras och jämförs med de värden som
fanns tidigare och ibland med värden i andra stater. Olika uttryck och begrepp kan
dessutom få en särskild emfas med hjälp av fetstil, kursivering eller en utdragen form,
så att eleverna förstår att just denna kunskap är viktig.

I de tyska läroböckerna förekommer regelmässigt hänvisningar till andra källor och
röster för att återge problem och kontroverser eller för att ge kraft åt argumenten.
Läroböckerna karakteriseras av polyfoni, en mångfald av röster. Det kan vara
politiker som yttrar sig om olika förhållanden eller journalister som redogör för olika
fenomen via tidningsartiklar. Statsvetare och filosofer tillåts också komma till tals via
olika källtexter eller i debatter. Alla dessa röster är manifesta, varför de markeras klart
och tydligt i texten och det råder ingen tvekan om att någon annan talar. Även röster
som talar på ett mer dolt sätt förekommer men det är mer sällan. Via ord som ”menar”,
”anser”, ”säger” och ”ser” markeras det att någon annan talar.

En röst som ofta återkommer är den statliga eller delstatliga rösten som beskriver
undervisningens intentioner och förväntade resultat. Denna röst hävdar till exempel
att det fordras lärare som vågar visa sina egna åsikter och försvara dem i debatter med
eleverna för att kunna skola eleverna till demokratiska och självständigt tänkande
medborgare. En modig och självständigt tänkande lärare skissas via olika uttalande.

Gemeinschaftskunde setzt einen Lehrer voraus, der sich unablässig um einen klaren und
begründeten eigenen politischen Standort bemüht und im Unterricht dazu bekennt. (Neue
Gemeinschaftskunde,  Heft 3, 1966, s. 10)18

För att eleverna ska kunna tillägna sig kunskap arbetar böckerna ofta med att
argumentera för det nya och främmande med hjälp av två röster som intar två motsatta
positioner. Här möts komposition och uttrycksform. Ibland ges ett svar på den rätta
kunskapen och meningen, men ibland ges eleverna utrymme att själva skapa mening,
genom att frågor lämnas obesvarade och att argumenten är öppna. Även om texten
inte ger svar så kan arbetsuppgifterna vara formulerade så att de leder till ett givet
svar. Frågorna och arbetsuppgifterna uppvisar i hög grad en slutenhet, även när det
                                                
18 Samhällskunskap fordrar en lärare som oupphörligt bemödar sig om en tydlig och välgrundad politisk hemvist
och dessutom talar om detta i undervisningen.
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handlar om diskussionsfrågor. Relationen slutna och öppna frågor är i genomsnitt
70% slutna frågor mot 30% öppna. Ramen för tänkandet kan alltså ges via frågorna.
De flesta frågor som förekommer är av karaktären procedurfrågor. Det handlar om att
göra saker som att jämföra, undersöka, pröva, belysa eller skriva en insändare. Dessa
handlingar ska nästan alltid utföras inom en given ram, som att undersöka vissa
metoder, pröva ett specifikt analysschema eller spela upp ett angivet rollspel. Frågor
som enbart har en reproducerande funktion är också relativt vanliga, medan
diskussionsfrågor är relativt ovanliga. Frågor som ger eleverna utrymme att bilda egna
åsikter eller reflektera över sina egna värderingar och ställningstaganden är mycket
ovanliga. De frågor som har denna karaktär kan också ha en sluten form, vanligast är
dock att de har en halvöppen eller öppen form.

a)Warum nutzt eine harte politische Auseinandersetzung der Demokratie?
b)Charakterisieren Sie anhand von Beispielen aus der Tagespresse den Punkt, an dem eine
harte politische Auseinandersetzung der Demokratie nicht mehr nutzt. (Politische Systeme
der Gegenwart I, 1972, s. 47)19

Frågorna öppnar för en dialog, där eleverna tillåts tänka själva och ha en egen åsikt,
men svaret finns att hämta i texten, varför frågorna riskerar att bli slutna. Följande
fråga kan dock sägas vara öppen, åtminstone den sista delfrågan.

Welche Rolle spielt das Fernsehen Ihrer Meinung nach bei der politischen
Willensbildung des Volkes? Welche politischen Sendungen bevorzugen Sie? Begründen
Sie Ihre Auswahl. (Politische Systeme der Gegenwart I, 1972, s. 62)?20

Här tillåts eleverna att spegla sina egna värderingar och val genom att diskutera och
reflektera över sina handlingar.

Läroböckerna under innevarande period är till övervägande del monologa och
slutna. Innehållet och dess budskap ska förmedlas till läsaren. Den slutna och
monologa texten utesluter inte att läsaren även övertygas om olika förhållanden och
fenomen. Påståendet att texterna är monologa baseras mer på att det är ett bestämt
budskap som förs fram och att texterna utformas för att få fram och göra budskapet
begripligt. Boken ”Politische Systeme der Gegenwart” skiljer sig i detta avseende
genom att vara relativt öppen och huvudsakligen baserad på frågeställningar.

Under den första perioden används ett kraftfullt och känslosamt språk för att
beskriva vissa företeelser och aspekter i den frihetligt-demokratiska staten.

Aber wer wird bestreiten, daß der Mensch aus Erfahrungen lernen kann, besonders wenn
sie, wie’s uns geschah, zu einem Schaden sind! Man kan auch verzweifeln, man kan

                                                
19 a)Varför är en hård politisk konfrontation till nytta för demokratin?
b) Karakterisera med hjälp av exempel från dagspressen den punkt där en hård politisk konfrontation inte längre
nyttjar demokratin
20 Vilken roll spelar TV i folkets politiska viljebildningsprocess enligt din åsikt? Vilka politiska utsändningar
föredrar du? Fundera över ditt val.
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resignieren. Dann pfeift man auf die Politik. (Mensch und Gesellschaft, Heft 2, 1952, s.
6)21

I citatet används kraftfulla uttryck som ”förneka”, ”vara till ens olycka”, ”förtvivla”
och ”strunta i” och dessa förmedlar en stark känsla av att människor måste lära sig av
sina erfarenheter. Ett utropstecken används för att förstärka det kraftfulla i språket
och göra meningen till en uppmaning. Dessutom används ett mer vardagligt språk i
citatet, vilket för orden till läsarens vardag och därmed förstärks den övertalande
kraften. Ett annat exempel på ordval som förstärker det känslosamma i språket rör
medborgare som inte orkar bära frihetens börda.

Es hat immer Menschen und Menschengruppen gegeben, die mit der Freiheit nichts
anzufangen wußten und sich nur dann wohl gefühlt haben, wenn eine starke Hand über
ihnen lag. Zu ihnen gehören Verbrecher, Asoziale und Untertanennaturen. Der Verbrecher
mißbraucht die Freiheit, der Untertan gebraucht sie nicht  (Mensch und Gesellschaft, Heft
1, 1953, s. 44)22

Ordet undersåte - Untertan - används här i betydelsen underdånig, vilket framgår i
relation till den starka och vakande ”handen”. Andra retoriska drag som används för
att övertyga eller framhäva det viktiga för eleverna är att använda dikter eller citat av
kända personer. Detta kan ses som en extratextuell auktoritetsmarkering. Starkt
symbolladdade bilder används också. Vid flera tillfällen får den amerikanska
frihetsgudinnan symbolisera frihetsbegreppet.

Ett språkligt uttryck som ordet ”vi” har betydelse för hur en text uppfattas och
vilka som är aktörer i texten. Det används huvudsakligen på två sätt. Antingen för att
dra in läsaren i en gemenskap eller för att utestänga och avgränsa läsaren från den
röst som dominerar texten, vilken kan vara författarna själva eller staten via
författarna. Det vanligaste användningssättet för ordet ”vi” är att markera
gemenskap. Texten söker på så sätt läsaren. Det talas till exempel om att ”vi är
staten” för att markera att läsaren tillhör den beskrivna staten eller ”vår demokrati”
för att poängtera gemenskap gentemot andras demokratier. Det andra
användningssättet för ordet ”vi” är mer motsägelsefullt.

Gehen wir bei der Unterscheidung der politischen Systeme von der Machtausübung aus
[...] so können wir sie vereinfacht mit dem Gegensatzpaar ”Demokratie” und
”Diktatur” umschreiben. (Politische Systeme der Gegenwart I, 1972, s. 4)23

Unter Regierungssystem verstehen wir die Art und Weise, wie ein Staat regiert wird (
Freiheit und Bindung, 1972, s. 11)24

                                                
21 Men vem vill förneka, att människor kan lära av erfarenheten, särskilt när den, som skedde hos oss, var till ens
olycka. Man kan också misströsta, man kan resignera. Då struntar man i politiken.
22 Det har alltid funnits människor och grupper av människor som inte vet vad de ska göra med friheten och som
bara känner sig väl till mods om en stark hand vakar över dem. Till dem hör förbrytare, asociala och de
underdåniga. Förbrytaren missbrukar friheten och den underdånige brukar den inte.
23 Utgår vi från maktutövning när vi skiljer mellan de politiska systemen, så kan vi helt enkelt omskriva
demokrati med motsatsparet demokrati och diktatur .
24 Med regeringssystem menar vi det sätt på vilket en stat styrs
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Vilka är vi i dessa citat? Genom att använda ordet ”vi” dras läsaren in i en
gemenskap, men samtidigt klargörs det vem som har makten. I det understa citatet är
problematiken tydligast. Det är inte sannolikt att läsaren menar något med
regeringssystem, eftersom det är ett begrepp som ska förklaras. I stället övertalas
läsaren genom bruket av ordet ”vi” att anamma begreppet och dess definition. De
två citaten återspeglar mer en undervisningssituation, där en elev dras in i ett samtal
för att lära sig begrepp och fenomen. Det klargörs för eleven vem som har auktoritet
att tala och ett avstånd uppstår mellan deltagarna med en asymmetrisk gemenskap
som följd.

Eleven får sin röst hörd vid sällsynta tillfällen och då främst i en av böckerna, där
en elevs uppsats får åskådliggöra demokratins dilemma. Hur mycket frihet ska
tolereras i ett samhälle? Ska friheten var så total att grupper som hotar friheten och
demokratin tillåts agera? Denna elev motsätter sig detta dilemma och kräver
inskränkningar av friheten. Att låta en elev plädera för frihetsinskränkningar är ett
mycket effektivt sätt att övertala läsaren om vikten av frihetsinskränkningar. Elevers
röster är annars mycket sällsynta i texterna och det normala är att eleverna tilltalas.
Detta innebär visserligen att eleverna blir aktörer, men det är aktörer som förväntas
utföra vissa handlingar och anamma vissa förhållningssätt.

Den läsare som texterna vänder sig till är både en reell och en konstruerad läsare.
Den konstruerade läsaren är en person som ska lära sig att ta ansvar för samhällets
utformning och lära sig att följa demokratins spelregler. Detta framkommer genom
textens utformning och innehåll, men även genom de bilder som finns i ”Politik im 20.
Jahrhundert”. I stort sett alla bilder har en hög vinkel, vilket framställer betraktaren
som just en betraktare. Avståndet till det betraktade är dessutom stort, vilket
förstärker intrycket av att betraktaren iakttar de olika händelserna och fenomenen.
Endast när bilderna återger kända och stora män är avståndet kort och vinkeln låg.
Läsaren av texterna framstår som en van läsare som har lätt för att förstå och se
sammanhang. Det är dessutom en handlingsmänniska, vilket märks genom
uppgifternas procedurkaraktär och en del av de frågor som ställs i texterna. Sannolikt
är läsaren en ung man med tanke på att bilderna till största delen framställer män. De
berättelser som finns i textmassan handlar även om män eller är skrivna av män.

Tematisk analys

Det goda och det onda
Demokratibegreppet under innevarande period fokuseras både mot individen och
gemenskapen, varför en delvis motsägelsefull bild av demokrati tonar fram. I denna
motsägelsefulla bild uppstår det en kamp mellan det onda och det goda. Det onda förs
i hög grad till individen och dennes anlag för det onda i form av hänsynslösa drifter.
Gemenskapen ska därför vara ett skydd mot det onda, under förutsättning att
gemenskapen och det allmänna bästa får råda. I kampen för det allmänna bästa måste
samvaron regleras, så att det goda kan segra. Det allmänna bästa beskrivs sålunda som
ett samhällsideal men begreppet ges inget egentligt innehåll, eftersom det bildas via
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den fria åsiktsbildningen. Den innebär att varje individ har rätt att uttrycka sin åsikt
om ”Gemeinwohl” och därför kan det inte finnas något givet koncept. Samtidigt
hävdas det att ett förnuftigt tänkande och ett oegennyttigt handlande hör till
begreppet.

Was ist aber das Gemeinwohl? [...] bestehe darin jedem einzelnen das Recht zu geben,
seine Ansicht vom Gemeinwohl zu äußern und zu vertreten. [...] Ein Kompromiss wird
jedoch nur dann möglich, wenn alle Bürger durch gemeinsame Vorstellungen von den
höchsten Zielen des Zusammenlebens verbunden sind, die der politischen
Auseinandersetzung den letzten Sinn geben. (Politik im 20. Jahrhundert, 1964, s. 55).25

Vad som är det allmänna bästa lämnas alltså över till medborgarna att besluta under
förutsättning att det allmänna bästa får råda.

Läroböckerna föreskriver olika handlingsätt genom sin beskrivning av det onda.
Det vanligaste sättet att beskriva det onda är att hänvisa till nationalsocialismen och
dess representanter. Detta kan göras med hjälp av propagandamaterial och utdrag ur
gamla tal.

”Wir gehen in den Reichstag hinein, um uns im Waffenarsenal der Demokratie mit deren
eigenen Waffen zu versorgen. Wir werden Reichstagsabgeordnete, um die Weimarer
Gesinnung mit ihrer eigenen Unterstützung lahmzulegen. Wenn die Demokratie so dumm
ist, uns für diesen Bärendienst Freifahrkarten und Diäten zu geben, so ist das ihre eigene
Sache... Uns ist jedes gesetzliche Mittel recht, den Zustand von heute zu revolutionieren...
Wir kommen als Feinde! Wie der Wolf in die Schafherde einbricht, so kommen wir. Jetzt
seid ihr nicht mehr unter euch.”   (Goebbels in ”Der Angriff” vom 30. April 1928)
( Neue Gemeinschaftskunde, Heft 3, 1966, s. 67)26

Här används talet främst för att beskriva hur ondskan genom lagliga medel kan
infiltrera en god och demokratisk stat. Enligt läroböckerna står det helt klart vad som
eftersträvades och hur det eftersträvades och därför utformades den nya
författningen med inbyggda hinder. Med hjälp av ett sådant tal som tydligt visar det
onda (vargen) som bryter in i det goda (lammflocken) är det lätt att övertala en läsare
om att inskränkningar och förbud kan behövas i den nya demokratiska staten.
Texterna försöker även visa att den onda sidan i människan är ett naturligt fenomen
som måste hållas i strama tyglar.

                                                
25 Men vad är då det allmänna bästa?
[...] var och en har rätt att yttra sin åsikt om det allmänna bästa.[...]
En kompromiss vore dock bara möjlig om alla medborgare är införstådda med det högsta målet för samlevnad
genom en gemensam föreställning som uppstår ur den politiska striden.
26Vi går in i riksdagen för att förse oss med deras egna vapen ur demokratins vapenarsenal. Vi blir riksdagsmän
för att lamslå Weimar-andan med dess eget understöd. Om demokratin är så dum att den ger oss fribiljetter och
traktamente för denna björntjänst, så är det deras egen sak... För oss är varje lagligt medel det rätta för att
revolutionera dagens författning... Vi kommer som fiende! Som vargen som bryter sig in i lammflocken, så
kommer vi. Nu är ni inte ensamma längre! ( Goebbels tal i ”Der Angriff” 30 april 1928) Utlämningarna i citatet
har gjorts av läroboksförfattarna
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Ob man die christliche Theologie, die Freudsche Tiefenpsychologie oder die Erfahrung
des täglichen Lebens befragt, es ist sicher, daß dem Menschen eine Anlage zum Bösen,
d.h. zur rücksichtslosen Durchsetzung seiner Triebe eignet. Die rechtstaatliche
Demokratie vertraut darauf, daß bei einer Mehrheit die Einsicht in die Notwendigkeit von
Ordnung stärker ist als ungezügelter Egoismus; sie ist in dem Augenblick gefährdet, wenn
sich die einsichtige Majorität in schweigende Passivität zurückzieht, um einer
gewissenlosen Minorität das Feld zu überlassen. Was dann möglich wird, haben die
Greueltaten des Naziregimes gezeigt. (Neue Gemeinschaftskunde, Heft 3, 1966, s. 11).27

Genom sådana meningar kan texterna visa att människan är ond och har hänsynslösa
drifter. Det onda har dessutom funnits i alla tider. Kristendomen och Freud får fungera
som auktoriteter för att stödja idén om det onda i människan, men än viktigare är det
att även vardagserfarenheten får ge stöd åt detta faktum. Språket, som används för att
visa människans onda sida, är både känslosamt och fastslående. Ord som
”hänsynslöst”, ”otyglad egoism” och ”djävulsdåd” förstärker det onda, samtidigt
som det appellerar till känslorna. Det förefaller därför nästan naturligt att den nya
demokratin enbart kan genomföras om staten har stora maktbefogenheter och om
medborgarna utövar självdisciplin.

Die Volksherrschaft kann sich nur dort bewähren, wo sie mit Diziplin,
Verantwortungsbewußtsein und Gemeinsinn durchgefürt wird. Es genügt also nicht, wenn
ein Volk die großen Menschenrechte der Freiheit und Gleicheit besitzt; es muß auch
imstande sein, sie so anzuwenden, daß sie der Allgemeinheit zum Wohl und Segen
gereichen. (Mensch und Gesellschaft, Heft 4, 1958, s. 21)28

Medborgarnas ansvar för gemenskapen och för att stävja det onda förefaller vara
stor. Det som kan hjälpa medborgarna att axla detta ansvar blir då utbildning samt
samhörigheten med en gemenskap. Utbildningen lär medborgarna att genomskåda
propaganda samt falsk information och därmed kan de motstå en negativ påverkan.
Kontakterna med andra medborgare kan medföra en risk för påverkan. Det enda
skyddet tycks vara ett kritiskt förhållningssätt till omgivningen.

Gegen die Gefahr, von außen her gesteuert und von unkontrollierbaren Gewalten und
Einflüssen mißbraucht zu werden, kann sich der einzelne nur dadurch wehren und
schützen, daß er nachdenkt, prüft, vergleicht, auswählt und annimmt, was seiner kritischen

                                                
27 Om man rådfrågar den kristna teologin, den freudianska djuppsykologin eller det dagliga livets erfarenhet, så är
det säkert att människorna har anlag för att göra det onda, dvs. att hänsynslöst genomföra sina egna drifter. Den
rättsstatliga demokratin litar på att insikten av behovet av en ordning hos en majoritet är större än otyglad
egoism; den är i fara i det ögonblick som den insiktsfulla majoriteten drar sig tillbaka i en tyst passivitet, för att
överlämna fältet åt en samvetslös minoritet. Vad som då blir möjligt har den nazistiska regimens djävulsdåd
visat.
28 Folkväldet kan bara bevaras om det genomförs med disciplin, ansvarsmedvetenhet och ett helhetstänkande. Det
räcker inte att folk besitter de stora mänskliga rättigheterna som frihet och jämlikhet; folket måste också vara i
stånd att använda dessa, så att gemensamhetens väl och ve kan nås.
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Sicht standgehalten hat, oder verwirft, was ihn bedroht. (Freiheit und Bindung, 1972, s.
87-88)29

Utbildning kan lägga grund till ett sakligt tänkande och en förmåga att fälla
välgrundade omdömen men det räcker inte med en värderingsfri, vetenskaplig
kunskap. En världsbild och en människoförståelse måste också byggas upp som kan
ge värden och mål för det mänskliga handlandet.

Eine Besinnung auf das Wesen des Staates, seine Aufgaben und seine Grenzen tut daher
not. Das sollte ohne Patos, ganz nüchtern und in der Klarheit des Denkens geschehen.
(Mensch und Gesellschaft, Heft 4, 1958, s. 5)30

Aus der wertfreien Aneinaderreihung und der lediglich hinnehmenden Kenntnis
wissenschaflicher Tatsachen läßt sich weder ein Menschenverständnis noch ein Weltbild
gewinnen, in dem Werte und Ziele für das menschliche Handeln gesetzt sind. (Freiheit
und Bildung, 1972, s. 88)31

Det hävdas därför i läroböckerna att filosofiska samtal över existentiella frågor är
nödvändiga vid sidan om ett sakligt tänkande grundat på vetenskap. Här dyker
frågan om normativitet kontra neutralitet och allmängiltighet upp. Den objektiva
vetenskapliga kunskapen påstås vara otillräcklig, då den inte kan ge medborgarna
ledning för deras handlande. Implicit återkommer texterna till det som hände under
nazitiden och implicit hävdas det att vissa värderingar behövs i ett demokratiskt
samhälle för att stävja ondskan. Förutom vetenskaplig och moralfilosofisk kunskap
behöver medborgarna också ha goda kunskaper om samhällets struktur samt
politikens innehåll och villkor. Mycket kunskap kan förvärvas genom utbildning men
en hel del av kunskapen baseras på erfarenheter, både personliga och historiska,
hävdas det i böckerna. Erfarenheterna har lärt medborgaren att se människorna som
de är, med allt det onda de kan skapa. För att kunna fungera som samhällsmedlemmar
måste medborgarna ändå tro på det goda i människan.

Man darf, man sollte den Menschen kennen, wie er ist; aber man braucht den Glauben an
das Gute in ihm, um als gesellschaftliches Wesen zu wirken. (Mensch und Gesellschaft,
Heft 2, 1952, s. 6)32

Återigen refererar texterna till det som hände i tredje riket och att det nu gäller att ta
vara på de erfarenheter som gjorts.

                                                
29 Mot faran att bli styrd utifrån och bli utnyttjad av okontrollerbar makt och inflytande kan individen endast
skydda och värja sig genom att tänka efter, pröva, jämföra, välja ut och anta det som hans kritiska sinne håller
för troligt och förkasta det som hotar honom.
30 En reflektion över statens väsen, dess uppgifter och gränser är därför nödvändig. Det ska ske utan patos, helt
sakligt och med klarhet i tänkandet
31Ur den värdefria kunskapen som endast hänvisar till vetenskapliga fakta låter sig varken en människoförståelse
eller världsbild ernås, vilken kan ge värden och mål för det mänskliga handlandet.
32Man får, man borde lära känna människan som hon är; men man behöver tro på det goda i henne för att kunna
fungera som samhällsmedlem.
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Ansvaret för samhället och dess verksamhet ska inte överlåtas till experter, hävdas
det i läroböckerna, trots att många frågor är komplicerade och svåra att tränga in i.
Demokrati skrivs därför fram som ett ansvar för gemenskapens öde och att alla
medborgare måste utmanas till ett ansvarsfullt medbestämmande. Gemenskapen och
det allmänna bästa utgör ett skydd mot ondskan, under förutsättning att medborgarna
följer de demokratiska spelreglerna. Detta innebär att visa tolerans och respekt för
andra och att visa kompromissvilja. Det är genom att respektera varandras åsikter som
samhällets konflikter kan hållas på en anständig nivå och leda till utveckling och
förändring.  

Erst wenn jeder im anderen den gleichberechtigen Mitbürger sieht und bereit ist, für seine
Freiheit einzutreten, auch wenn er andere Meinung vertritt, ist die freiheitliche Demokratie
gesichert. (Politik im 20. Jahrhundert, 1964, s. 64)33

Medborgarna måste dessutom ta sitt ansvar genom att uttala sitt stöd för demokratin
och delta i val samt motsätta sig allt maktförtryck. Det framhävs att alla medborgare
under tidigare regimer har fått lära sig att anpassa sig och underordna sig samhälleliga
frågor för att samlevnaden ska kunna fungera. Detta ska ha gett människor en känsla
av vanmakt och lett till en passivitet. Skolans uppgift ska nu vara att ingjuta en
känsla hos eleverna att de kan förändra saker och ting, bara de vill och har kunskap.
Lärarna måste också visa sina elever att de tolererar kritik och motstånd. En fråga som
lärarna uppmanas att diskutera med sina elever handlar om huruvida medborgarna har
rätt att störta en regering med våld.

Die Tugend der zivilen Tapferkeit sollte bereits auf der Schule gepflegt werden. Es ist
daher zu empfehlen, daß Lehrer und Schüler in gemeinsamer Aussprache dieses Thema
behandeln  (Mensch und Gesellschaft, Heft 1, 1953, s. 76)34

Civilkurage ska alltså läras ut via skolan men samtidigt måste eleverna lära sig de
regler som gäller i samhället kring möjligheten att sätta sig till motvärn. En
motståndsrätt och motståndsplikt förs fram som viktiga beståndsdelar i en demokrati.
Motståndsrätten är dock inte grundlagsfäst utan sägs vara en tradition från den tid
när envåldshärskare styrde länderna i Europa. Tillsammans med diskussionen om
motståndsrätt får läsaren följa en berättelse om herr Maier som inte får ta med sig sin
hund på spårvagnen. Herr Maiers kamp mot myndigheterna återges i berättelsen och
avsnittet avslutas med en beskrivande sammanfattning av vilka lagliga vägar som står
medborgaren till buds för att överklaga ärenden. Eleverna får på så sätt lära sig att
motståndsrätt innebär att kunna överklaga myndighetsbeslut eller att besvära sig.
Den andra formen av motståndsrätt, den som kan innebära våld och revolution, får
ytterst sällan användas enligt böckerna och den får endast användas när statsmakten
får för stor makt och därigenom hotar att förgöra demokratin. Medborgarna kan då
vägra att utföra order om dessa får negativa konsekvenser för demokratin. Paralleller

                                                
33 Först när var och en ser i den andra en jämställd medborgare och är beredd att träda in för dennes frihet, även när
denne har en annan mening, är den frihetliga demokratin tryggad
34 Den civila dygdens taperhet borde utövas redan i skolan. Det rekommenderas därför att lärare och elever
gemensamt arbetar sig igenom detta tema.
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dras till det motstånd som förekom mot den nationalsocialistiska regimen. Sådana
berättelser utgör inslag i samtliga läroböcker och via dessa försöker man visa att olika
samhällsgrupper deltagit i motståndet. Framförallt betonas de kristna rörelsernas
insatser och den rörelse som låg bakom attacken mot Hitler den 20 juli 1944. Det som
särskilt framhävs är dessa medborgares civilkurage.

Den beskrivning av motståndsrätten som finns i texten, tycks fylla tre syften.
Beskrivningen visar att tyskarna faktiskt gjorde motstånd mot den
nationalsocialistiska regeringen och att skulden därmed inte är så stor som andra
nationer påstår. Samtidigt föreskriver berättelserna ett handlingssätt genom att visa
hur medborgarna bör uppträda och dessutom framhålls frihetens betydelse. Att
textkorpus framhåller denna handlingsmöjlighet kan ses som ett svar på de händelser
som ägde rum under naziregimen, men framförallt som ett svar på
Nürnbergrättegångarna. Soldaternas försvar för sina handlingar var att de enbart
lydde order och därför var oskyldiga.

Det goda hos människan framkommer till största delen implicit genom hänvisningar
till rättighetsperspektivet och den starka tron på människans värde samt olika utsagor
om demokrati. Friheten i den nya demokratin ska vara individuell, sägs det, då alla
människor är förnuftiga och har förmåga att välja. De måste därför ges möjlighet att
förverkliga egna livsplaner.

Die Freiheit des einzelnen ist notwendig, weil der Mensch sein Leben nach seiner
Vernunft einrichten soll [...] Die Freiheit des einzelnen zu sichern und zugleich zu
beschränken, ist Aufgabe der gemeinsamen Rechtsordnung [...] (Politik im 20.
Jahrhundert, 1964, s. 87)35

Det är den handlingskraftiga och ansvarsfulla medborgaren som ska garanteras denna
frihet och dessutom rätten att delta i samhällets utformning. Gemenskapen utformas
därför av alla röstberättigade medborgare och deras deltagande är speciellt viktigt,
eftersom alla individuella önskemål måste underordnas gemenskapen. Det är först när
alla medborgare lyssnar på varandra och tar hänsyn till varandra som det goda
samhället har segrat.

Erst wenn jeder im anderen den gleichberechtigen Mitbürger sieht und bereit ist, für seine
Freiheit einzutreten, auch wenn er andere Meinung vertritt, ist die freiheitliche Demokratie
gesichert. (Politik im 20. Jahrhundert, 1964, s. 64)36

På detta sätt förs diskussionen och argumentationen om det onda och det goda. Hela
tiden försvaras alla inskränkningar och tvångsåtgärder som staten vidtager med att
ondskan återigen kan ta över.

                                                
35 Individens frihet är nödvändig då människan ska kunna inrätta sitt liv efter sitt förnuft[...] Att garantera och
samtidigt inskränka individens frihet är den gemensamma rättsordningens uppgift
36Först när var och en ser i den andra en jämställd medborgare och är beredd att träda in för dennes frihet, även när
denne har en annan mening, är den frihetliga demokratin tryggad
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Begreppsanalys

Den frihetliga grundordningen
Den nya staten beskrivs som ”freiheitlich-demokratisch”, ett svåröversatt och
mångtydigt begrepp. Det kan inte översättas med liberal demokrati, då den liberala
demokratin påstås sakna vissa inbyggda garantier för demokratins fortbestånd.
Snarare lämnar den liberala demokratin möjligheter för totalitära krafter att ta över,
hävdas det i läroböckerna.

Die liberale Demokratie hat sich als Brutstätte freiheitsfeindlicher Ideologien erwiesen! Es
ist daher verständlich, daß viele Menschen nach Mitteln und Wegen suchen, den Feinden
der Freiheit die Waffen aus der Hand zu schlagen. (Mensch und Gesellschaft, Heft 1,
1953, s. 44)37

Författningen har därför en karaktär av orubblighet, det vill säga vissa principer är
oåterkalleliga och en gång för alla givna. Demokrati  och tron på människans värde är
sådana principer. Det har även införts en möjlighet att förbjuda partier eller föreningar
som hotar det demokratiska styrelseskicket, antingen genom hotfulla handlingar eller
genom att ha demokratins avveckling som programpunkt. En urgammal rätt till
motstånd mot tyranni lyfts fram och det betonas att medborgarna kan använda sig av
denna rätt om statsmakten utnyttjar sina maktbefogenheter på fel sätt. Allt detta
tillsammans medför att den tyska författningen beskrivs som ”freiheitlich-
demokratisch”.

”Freiheitlich” är sålunda ett begrepp som ska inrymma både frihet och
frihetsinskränkning. Det ska också kunna avgränsa den tyska demokratin mot andra
länder och samtidigt avgränsa den tyska demokratin historiskt. Genom användningen
av begreppet ”freiheitlich” ska läsaren eller eleven förstå den skillnad som finns
mellan den frihetligt-demokratiska ordningen och den demokratiform som fanns i
Weimar. Samtidigt avskiljs den västtyska demokratin från totalitära ideologier som
nationalsocialismen, men också från folkdemokratier som den sovjetiska och den
östtyska. Dessutom avgränsar begreppet ”freiheitlich” olika demokratiformer från
varandra, även den västerländska. Ett enda ord är tänkt att förmedla all denna
kunskap och insikt.

Der ausdrückliche Hinweis auf freiheitliche demokratische Grundordnung läßt den
Schluß zu, daß es Ordnungen gibt, die sich wohl als ”demokratisch” bezeichnen, aber
niemals ”freiheitlich” genannt werden können. (Freiheit und Bindung, 1972, s. 9)38

Rättigheter
Beskrivningen av demokratibegreppet under tidsperioden utgår från övertygelsen om
att varje individ har ett eget värde och är född med vissa orubbliga rättigheter. I

                                                
37Den liberala demokratin har visat sig vara en härd för frihetsfientliga ideologier! Det är därför förståeligt att
många människor söker efter medel och vägar att slå vapen ur handen på frihetens fiende.
38 Den uttryckliga hänvisningen till en frihetlig demokratisk grundordning tillåter slutsatsen  att det finns
ordningar som väl kan kalla sig demokratiska men aldrig frihetliga.
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läroböckerna hävdas det att människoförståelsen inte vilar på ett individuellt
perspektiv utan på ett gemenskapsperspektiv och att rättigheter alltid måste relateras
till gemenskapen. Rättigheterna innebär därför också plikter och krav. Kraven lyfts
fram genom motbildsbeskrivningar och påståenden som att yttrandefrihet inte bara
innebär en rätt att tala utan också en plikt att lyssna. Den grundläggande konflikten
mellan individens frihet och bundenhet i gemenskapen blir synlig genom dylika
polariseringar.

So gibt es zum Beispiel das Recht auf die freie Meinungsäußerung, aber auch die Pflicht
zur Toleranz, d.h. zum Anhören der Meinung des Mitmenschen  (Mensch und
Gesellschaft, Heft 1, 1953, s. 23)39

Rättighetsperspektivet utgör även ett konfliktområde som beskriver förhållandet
mellan den onda och den goda människan. De mänskliga rättigheterna har sin grund i
det goda hos människan. För att hålla människans onda sida under kontroll måste
vissa rättigheter kunna inskränkas. Den vanligaste explicita förklaringen som ges till
rättighetsinskränkningar är att endast en utopi kan undvara inskränkningar.

”Unreichbarer Idealzustand wäre die Unschränkbarkeit aller Grundrechte” (Neue
Gemeinschaftskunde, Heft 3, 1966, s. 43)40

Rättigheter som förs fram som möjliga att inskränka berör rätten till liv, kroppslig
oantastbarhet, frihet samt brev- och posthemligheten. Exempel på rättigheter som inte
går att inskränka är likhet inför lagen samt tros- och samvetsfrihet.

De rättigheter som främst diskuteras i läroböckerna berör frihet,  jämlikhet och
rättvisa. Dessa begrepp förankras historiskt och ideologiskt på olika sätt. Vanligast är
att förankra jämlikhetsbegreppet hos Aristoteles och i den franska revolutionen.
Frihet och den gemensamma viljan eller det allmänna bästa sägs under den här
tidsperioden främst ha sin utgångspunkt hos Rousseau men även hos Locke och
Kant. Här finner jag ytterligare stöd för att en konflikt mellan individ och gemenskap
genomsyrar texten. Aristoteles och Rousseau representerar vanligtvis gemenskap och
en gemensam vilja, medan Locke och Kant ses som representanter för ett
individperspektiv.  

Frihet
Frihet förs fram som mycket centralt för den tyska författningsstaten. Ordet används
ju redan i beteckningen av den tyska staten som en frihetlig författningsstat och
uppbyggnaden av den politiska ordningen sker med friheten som bas. Medborgarna
ska garanteras frihet, då frihet utgör en grund för en fungerande demokrati och
dessutom är friheten knuten till människans värde och handlingsförmåga. Kants
tankar om frihet lyfts fram som representativa för perioden.

                                                
39 Så finns det till exempel rätten till yttrandefrihet, men också plikten till tolerans, dvs att höra sin
medmänniskas åsikt
40  ”Att inte kunna inskränka alla grundrättigheter vore ett ouppnåeligt idealtillstånd”
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Die Freiheit des einzelnen ist notwendig, weil der Mensch sein Leben nach seiner
Vernunft einrichten soll. [...] Die Freiheit des einzelnen zu sichern und zugleich zu
beschränken, ist Aufgabe der gemeinsamen Rechtsordnung, unter der die bürgerliche
Gesellschaft lebt. (Politik im 20. Jahrhundert, 1964, s. 87)41

Även beskrivningen av frihetsbegreppet genomsyras av den konflikt som råder
mellan individ och gemenskap, vare sig friheten beskrivs utifrån ett individ- eller
myndighetsperspektiv. Ett individrelaterat frihetsbegrepp belyses genom att lyfta
fram personliga frihetsrättigheter och ett gemenskapsrelaterat frihetsbegrepp genom
att lyfta fram politisk frihet.

Den frihetliga livsformen vilar på en grundidé om att alla människor har olika
åsikter och att de har rätt att yttra dem. Denna åsikts- och yttrandefrihet tillsammans
med synen på människan som en förnuftig varelse utgör utgångspunkten för
människans självbestämmanderätt. Åsikts- och yttrandefrihet förs därför fram som
grundläggande för ett demokratiskt samhälle men åsiktsfriheten beskrivs också som
ett problem. Möjligheten för individen att kunna påverka den offentliga
åsiktsbildningen sägs vara liten, varför medborgarna är hänvisade till att använda
massmedia eller partianslutning för att kunna påverka eller få sin mening hörd.

Die Möglichkeiten des einzelnen Staatsbürgers über die öffentliche Meninung auf das
politische Geschehen einzuwirken sind relativ gering. Er ist dabei auf den Weg über die ”
Massenkommunikationsnmittel” angewiesen  (Politik im 20. Jahrhundert, 1964, s. 154)42  

Partier beskrivs som de statliga organ som kan tillvarata alla de åsikter som finns och
integrera dem till en politisk viljebildning. Sålunda ska partierna fungera som en länk
mellan folket och staten. Här återkommer konflikten mellan frihet och styrning.
Medborgarna har rätt till fri åsikts- och viljebildning men samtidigt framhävs det att
det endast är via statliga organ eller massmedia som en offentlig viljebildning kan
komma till stånd. Konflikten mellan det onda och goda kommer även fram när frihet
diskuteras som en börda i texterna. Texterna lyfter fram att frihet kan upplevas som
tvång och att vissa medborgare kan tänkas missbruka friheten, därför måste staten
förhålla sig på något sätt till medborgarnas personliga upplevelse av frihet. De
personer som har svårt att bära friheten måste via utbildning få lära sig hantera
frihetens villkor och för dem som missbrukar friheten måste det finnas lagar och
bestämmelser som inskränker friheten och som medför sanktioner. Allt detta återges
med ett mycket laddat och fastslående språk.

Es hat immer Menschen und Menschengruppen gegeben, die mit der Freiheit nichts
anzufangen wußten und sich nur dann wohl gefühlt haben, wenn eine starke Hand über
ihnen lag. Zu ihnen gehören Verbrecher, Asoziale und Untertanennaturen. Der Verbrecher

                                                
41 Individens frihet är nödvändig då människan ska kunna inrätta sitt liv efter sitt förnuft[...] Att garantera och
samtidigt inskränka individens frihet är den gemensamma rättsordningens uppgift, under vilken det borgerliga
samhället lever.
42 Möjligheten för den enskilde medborgaren att kunna påverka det politiska skeendet med den offentliga åsikten
är relativt liten. Denne är hänvisad till att använda ”masskommunikationsmedel”
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mißbraucht die Freiheit, der Untertan gebraucht sie nicht  (Mensch und Gesellschaft, Heft
1, 1953, s. 44)43

Med ett sådant citat  kan läsaren bringas till förståelse av varför frihet inte kan lämnas
utan regler. Friheten får inte vara total utan måste ha gränser. Den gräns som mest
diskuteras i läroböckerna är en gräns mot personer eller grupper som kan tänkas
missbruka friheten och använda den för sina egna syften. Då avses inte förbrytare
utan personer som vill införa totalitär makt på något sätt. Alltför gränslös frihet  kan
medföra att en demokrati utvecklas till en inkörsport för en diktatur. Avvägningen
mellan frihet och styrning förefaller vara ett stort problem. Ett motsatt tänkande
förekommer i slutet av tidsperioden, då det lyfts fram att individens frihet i princip ska
vara obegränsad medan statens befogenheter att inskränka friheten ska vara
begränsade. Detta tänkande kan ses som en inledning till nästa tidsperiod.

Im Rechtsstaat steht die F r e i h e i t  des Menschen im Vordergrund. Der Staat setzt auch
der wirtschaftlichen Freiheit des einzelnen, Eigentum und Vermögen zu erwerben, keine
Schranken. Das bedeutet, daß der Freiheitsraum des einzelnen Menschen prinzipiell
unbegrenzt ist, die Staatsbefugnisse prinzipiell begrenzt sind  (Politische Systeme der
Gegenwart I, 1972, s. 19)44

Friheten beskrivs även ur ett gemenskapsperspektiv. Det framhävs att alla
medborgare har rätt att delta i utformandet av det samhälle de lever i och detta
innebär att de har en politisk frihet. Men friheten är inte total och den är inte relaterad
enbart till individens egoistiska önskningar, utan det handlar om att verka för det
allmänna bästa under ansvar. Medborgarna bär därför ansvar för varandra och för
helheten, vilket innebär att allt handlande ska vara ett ansvarsfullt handlande. Genom
att texten hela tiden relaterar individen och individens handlande till gemenskapen
undanröjs delvis motsatsförhållandet mellan individ och gemenskap, varför läsaren
lättare kan övertygas om nödvändigheten att arbeta för helhetens bästa. Endast om
medborgarna samarbetar sägs ett äkta statligt liv kunna existera.

Sie tragen Verantwortung füreinander und um das Ganze [...] Echtes staatliches Leben
besteht in ihrer Mitarbeit oder Zusammenarbeit im Dienst der Gemeinschaftsaufgaben, in
ihrem aus innerer Freiheit geborenen und darum in sittlicher Verantwortung gebundenen
Handeln. (Mensch und Gesellschatf, Heft 4, 1958, s. 15).45

Det framhålls också att varje gemenskap behöver ha regler för hur gemenskapen ska
fungera och detsamma gäller för samhället. Både den politiska ordningen och

                                                
43 Det har alltid funnits människor eller människogrupper som inte vet vad de ska göra med friheten och som
bara känner sig väl till mods om en stark hand vakar över dem. Till dem hör förbrytare, asociala och de
underdåniga. Förbrytaren missbrukar friheten, den underdånige brukar den inte.
44 Människans frihet står i förgrunden för rättsstaten. Staten sätter inte heller upp några hinder för individens
ekonomiska frihet, att förvärva egendom och förmögenhet. Det innebär att den enskilda människans
frihetsutrymme i princip är obegränsat och att statsbefogenheterna i princip är begränsade.
45 De bär ansvar för varandra och helheten [...] Äkta statligt liv består i deras medarbete eller samarbete i
gemensamma uppgifters tjänst, i deras handlande som är bundet i ett moraliskt ansvar och framsprunget ur inre
frihet
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rättsordningen ska garantera ett personligt frihetsutrymme för medborgarna och
samtidigt se till att samhället hålls ihop genom lag och rätt.

Jämlikhet och rättvisa
Vanligtvis likställs jämlikhet och rättvisa under tidsperioden. Anledningen sägs vara
att det är svårt att finna en allmängiltig definition av jämlikhetsbegreppet. Valet har
därför gjorts att definiera jämlikhet som likhet inför lagen och att förbinda begreppet
med den gällande rättsordningen och rättvisa. Både rättvisa och jämlikhet påstås vara
situationsbundna och därför omöjliga att förhålla sig till för en statsmakt annat än via
lag och rätt. Att göra på något annat sätt skulle kunna leda till att medborgarna
behandlas orättvist och att den personliga friheten inskränks. Texterna låter
författningsdomstolens uttalande om grundlagens intentioner med jämlikhet, få
fastställa jämlikhetsbegreppets definition.

[...] daß wesentlich Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt wird
( Freiheit und Bindung, 1972, s. 42)46

Författningsdomstolens uttalande har som utgångspunkt att människan i grunden är
jämlik men att varje individ är unik och att detta kan kräva en olik behandling, som ju
är rättvis om den bygger på individuella förutsättningar. Med sådana uttalanden
belyses det individperspektiv som ligger till grund för dessa två begrepp.

Under perioden utvidgas jämlikhetsbegreppet och ges både en politisk och social
betydelse. Den politiska jämlikheten innebär att alla röstberättigade medborgare har
samma möjligheter att delta i den politiska viljebildningen. Detta beskrivs som ett
erbjudande och texterna påpekar att det är upp till var och en att ta till vara denna
chans. Politisk frihet och politisk jämlikhet utgör därför varandras förutsättningar.
Återigen betonas ett individperspektiv med en individ som kan välja fritt hur denne
vill agera.

Rättsstaten med kravet på lika behandling inför lagen och politisk jämlikhet
framhävs som bunden till idén om en välfärdsstat och en social jämlikhet.
Välfärdsstaten och rättsstaten förenas i idén om social rättvisa. Nu tillförs texterna ett
gemenskapsperspektiv, om än blandat med ett individperspektiv.

Es ist der Sinn und Zweck jedes Staates, zugleich Rechtsstaat und Wohlfartsstaat zu
sein (Mensch und Gesellschaft, Heft 4, 1958, s. 87)47

Läroböckerna betonar att social rättvisa är nödvändigt i ett samhälle där frihet ska
vara centralt. Materiell nöd kan ju begränsa individernas frihet och därför ses social
rättvisa som en viktig del av det allmänna bästa och som ett mål för staten.

                                                
46 Lika behandlas lika och Olika olika; Detta citat återfinns i de flesta läroböcker under samtliga tidsperioder, då
det är ett offentligt yttrande av Författningsdomstolen om hur jämlikhet i grundlagen ska tolkas.
47 Det är varje stats mening och mål att vara både en rättsstat och en välfärdsstat.
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Soziale Gerechtigkeit ist ein ideales Ziel, nach dem jede freiheitliche Gesellschaft streben
muß, wenn sie Bestand haben will. [...] Soziale Gerechtigkeit ist ein wesentliches Element
des Gemeinwohls [...] (Politik im 20. Jahrhundert, 1964, s. 115)48

I ovanstående diskussion förenas sålunda ett gemenskapsperspektiv med ett
individperspektiv. Dessutom förenas det normativa med det allmängiltiga. Detta är
särskilt märkbart i talet om det allmänna bästa, som här sägs vara ett mål för staten.
Den sociala jämlikheten, så som den beskrivs, pekar också mot ett
gemenskapsperspektiv. Texterna beskriver social jämlikhet som en rätt till lika
behandling för alla medborgare och denna lika behandling gäller inom alla
livsområden oberoende av anlag, social ställning eller andra ekonomiska förhållanden.
Den sociala jämlikheten  knyts nu ihop med idén om social rättvisa och det är
begreppet social rättvisa som dominerar den diskussion om jämlikhet som förs i
läroböckerna.

Ett individperspektiv tillförs återigen diskussionen och denna balansgång mellan
individ- och gemenskapsperspektiv är belysande för den konflikt som råder. Texterna
blir mycket motsägelsefulla i sin framtoning. Konflikten visas genom utsagan att en
social rättvisa visserligen kan leda till en mer genomgripande jämlikhet men denna
jämlikhet kan komma att inskränka individers frihet, varför den sociala rättvisan måste
inskränkas till ett minimum. Det betonas särskilt att varje statlig handling som
genomförs, för att garantera social rättvisa, måste avvägas i förhållande till det
spänningsförhållande som råder mellan frihet och jämlikhet. De är varandras
betingelser men också begränsningar.

Beschränkt sich der Staat auf die feste Garantie eines Mindesteinkommens und auf eine
Politik der Vollbeschäftigung, so kommt es zu keiner Gefährdung der Freiheit (Politik im
20. Jahrhundert, 1964, s. 115)49

I läroböckerna påpekas det att ett problem kan uppstå när staten ska garantera social
rättvisa. Staten kan få för stor ekonomisk makt genom att handha alla sociala
förmåner och byråkratin kan växa. Dessutom sägs medborgarna kunna bli beroende
av staten. Idén om en välfärdsstat påstås bara kunna skyddas från ett felaktigt
utnyttjande, om den kopplas till en frihetlig demokrati. Hur detta hänger ihop och vad
det skulle kunna innebära belyses inte. Hela argumentationen om social rättvisa
återspeglar den grundläggande konflikten mellan individ och gemenskap. Social
rättvisa kan åstadkommas inom statens ram men till priset av förlorad frihet för
individerna. Den här gången får frihetsbegreppet en övervikt i behandlingen av
temat. För stor utjämning i samhället kan leda till total jämlikhet och då har staten
utvecklats till en totalitär stat. Den totalitära statens utveckling kan i princip bara
förhindras om medborgarna endast erbjuds ett existensminimum som en social förmån.
Detta existensminimum kan då bli en hjälp för medborgarna att själv få välja hur de
ska ta itu med sin situation.

                                                
48 Social rättvisa är ett eftersträvansvärt idealmål för varje frihetligt samhälle som vill bestå. [...] Social rättvisa
är en väsentlig del av det allmänna bästa [...]
49Inskränker sig staten till att garantera ett existensminimum och den fulla sysselsättningens politik, så kommer
inte friheten att hotas
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Makt och maktbegränsning
Även frågor om makt och maktbegränsning behandlas utifrån periodens tema och
konfliktområde, det goda och det onda samt individen och gemenskapen. Makt
försvaras i första hand med hänvisningar till att alla samlevnadsformer behöver regler
för att upprätthålla ordningen. Människor har en tendens att inte frivilligt följa regler,
hävdas det i texten och av den anledningen måste sanktionsåtgärder kunna vidtas.
Texterna väver på så sätt samman individers tendens att vara onda med
gemenskapens behov av regler, samtidigt som regler blir liktydigt med makt och
sanktionsåtgärder. Makt och regler slås sålunda fast som något som är oumbärligt i en
demokrati. En viss motsägelse smyger sig in i texterna då de föreskriver makt, men
samtidigt avgränsas demokrati från totalitära regimer med hänvisning till en alltför stor
maktkoncentration. I ”Politik im 20. Jahrhundert” hävdas det att ett demokratiskt
samhälle inte kan byggas upp utan makt men att det ändå är folket som är den
yttersta bäraren av makt.

Politische Macht gibt es auch in der Demokratie; denn ohne Macht könnte auch ein
demokratisches Gemeinwesen nicht gesichert und geordnet werden.[...] Das Volk ist
damit selbst zum höchsten Machtträger geworden, von dem  alle anderen Machtträger
ihren Auftrag zur Machtausübung ableiten müssen: Es besteht Volkssouveränität (Politik
im 20. Jahrhundert, 1964, s. 47)50

I ”Neue Gemeinschaftskunde” talas det om makt på ett något annorlunda sätt.
Redan i förordet hävdas det i ”Neue Gemeinschaftskunde” att ett samhälle måste ha
regler, en klar struktur och ordning, då det i varje samhälle finns ett ont uppsåt som
måste hållas i schack.

Der Staat, der keine Zwangsgewalt benötigt, ist eine Illusion. Der Glaube an ihn beruht auf
einer Uberschätzung der Fähigkeit und des Willens der Menschen zur Einsicht in
Notwendigkeiten. (Neue Gemeinschaftskunde, Heft 3, 1966, s. 21)51

Ordet ”Gewalt” används ofta i denna bok för att beteckna makt, vilket är ovanligt.
Det är betydligt mycket vanligare att använda ordet ”Macht” eller ”Herrschaft”
under innevarande period. ”Gewalt” har en dubbel betydelse, dels kan det betyda
förvalta vilket kommer från ordets stam ”walten”, dels kan det betyda tvångsmakt,
som då är avlett från det latinska ordet ”vis”. Dessa två böcker uppvisar sinsemellan
ett spänningsförhållande mellan individ och gemenskap. I ”Politik im 20.
Jahrhundert” ligger makten hos folket eller gemenskapen medan makten i ”Neue
Gemeinschaftskunde” ligger hos staten. Maktplaceringen hör samman med den syn
på individen och dennes ondska som framkommer.

                                                
50  Det finns politisk makt även i en demokrati, ty utan makt kan inte ett demokratiskt samhälle ordnas och
garanteras [...] Folket är därför själv den högsta maktbäraren, av vilken alla andra maktbärare har erhållit sitt
uppdrag att utöva makt. Då råder folksuveränitet.
51  Den stat som inte använder en tvångsmakt är en illusion. Tron på detta vilar på en överskattning av
människors förmåga och vilja att inse nödvändigheter.
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Makt definieras utifrån ett weberianskt perspektiv och sägs innebära en möjlighet
för någon att driva igenom sin vilja, även när ett motstånd finns. För att statsmakten
eller representationen inte ska kunna få och använda för stor makt förs maktdelning
fram som en bärande princip för en demokratisk stat. Via maktdelning ska makten
fördelas på fler institutioner och fler grupper i samhället och därmed ökas också
folkets möjligheter att kunna kontrollera makten.

Die Bedeutung der Gewaltenteilung für die heutige Zeit liegt darin, zu verhüten, daß in
einer Hand oder an einer einzigen Stelle (gleichviel ob in der Person des
Staatsoberhauptes oder bei der Mehrheit - oft Zufallsmehrheit! - der Volksvertretung) sich
eine unumschränkte Machtfülle vereint und damit die Gefahr des Mißbrauchs der Macht
heraufbeschwört. (Mensch und Gesellschaft, Heft 4, 1958, s. 38)52

Rädslan för oinskränkt makt tycks vara stor att döma av den betoning av
maktdelning som görs. Maktdelning skrivs fram som en garanti mot uppkomsten av
en totalitär makt och ses även som ett medel att vidmakthålla det allmänna bästa.
Ingen grupp ska kunna förtrycka någon annan genom att hävda att just dess vilja är
den allmänna viljan.

Statens roll

Der Staat ist nicht Selbstzweck, sondern Zweck; alle staatliche Gewalt >> dient << nämlich
der Achtung und dem Schutz der Würde des Menschen (Neue Gemeinschaftskunde, Heft
3, 1966, s. 37)53

Der Sozialstaat dagegen läßt sich von den Prinzipien des >>Gemeinwillens<< bestimmen
d.h., die G l e i c h h e i t soll im politischen, wirtschaftlichen und staatlichen Bereich
verwirklicht werden. Dies bedeutet Aufgabe von persönlichen Rechten zugunsten der
Gemeinschaft (Politische Systeme der Gegenwart I, 1972, s. 19)54

Ovanstående två citat visar den grundläggande konflikt som genomsyrar denna
period. Det första citatet anger att staten är till för individernas skull, vilket visas
genom hänvisningen till respekten för och skyddet av människans värde. I det andra
citatet görs i stället en hänvisning till gemenskapen och allmänviljan. Denna konflikt
mellan ett individ- och ett gemenskapsperspektiv kommer till uttryck även i de
principer som ligger till grund för den västtyska statens organisation. Utifrån dessa
principer beskrivs statens förhållande till individen och hur vittgående statens
befogenheter ska vara.

                                                
52Maktdelningens betydelse i dag ligger i att förhindra att oinskränkt makt faller i en hand eller på ett ställe (
likgiltigt om det är hos statsöverhuvudet eller hos folkrepresentationens majoriteten - ofta en tillfällig majoritet )
och därmed framkallar fara för maktmissbruk.
53 Staten utgör inget självändamål, den är ett mål; all statlig makt >>tjänar<< nämligen respekten  och skyddet
för människans värde
54 Välfärdsstaten däremot låter sig bestämmas av principen om >>den allmänna viljan<< d.v.s. jämlikhet ska
förverkligas i politiska, ekonomiska och statliga områden. Detta betyder att gemenskapen har företräde framför de
personliga rättigheterna.
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Den första principen för statens organisation som belyses, är principen om en
rättsstat. I denna princip återspeglas ett individperspektiv, vilket tydliggörs genom
hänvisning till de grundläggande rättigheterna, främst det individuella
frihetsutrymmet som staten ska garantera.

Während die Menschenrechte als angeboren und unveräußerlich gelten, unberührt von
staatlicher Anerkennung oder Nichtanerkennung, wollen die Grundrechte im Rahmen der
gesamtstaatlichen Verfassung dem Menschen als Staatsbürger einen persönlichen
Freiheitsraum sichern, in den der Staat nicht eingreifen darf (sog. Freiheitsrechte).     
(Mensch und Gesellschaftskunde, Heft 1, 1953, s. 7)55

Principen om en rättsstat inryms också i begreppet frihetlig, som ju innebär både frihet
och frihetsinskränkning. För statens del innebär rättsstatens krav att alla statliga
handlingar måste vila på en lag.

Jeder Akt der öffentlichen Gewalt muß demnach nicht nur auf ein formelles Gesetz
zurückzuführen sein, sondern muß auch mit dem ”Recht” in Einklang stehen (Politik im
20. Jahrhundert, 1964, s. 97)56

Detta innebär att medborgarna garanteras rättsskydd och att de kan bevaka sin rätt
gentemot staten via möjligheter att överklaga. Målet för rättsstaten sägs vara att lag
och rätt ska härska i samhället som ett ”ett lagarnas herravälde”.

Den andra styrande principen, principen om en författningsstat, är förbunden med
demokrati och ska möjliggöra medborgarnas deltagande i den politiska gestaltningen.
Detta deltagande är dock begränsat till ett valdeltagande, vilket innebär att
demokratin är representativ. Relationen mellan författningsstat och rättsstat består i
att författningsstaten underlättar för rättstaten att få sina krav på ett lagarnas
herravälde genomfört.

Das darf nun nicht zu der Ansicht verführen, Rechsstaat und Verfassungsstaat seien das
gleiche. Das Ziel des ”Verfassungsstaat” war, dem Staatsvolk die Mitbeteiligung an der
Ausübung der Staatsgewalt zu sichern. Der Verfassungsstaat hat für den Rechtsstaat nur
die Bedeutung, daß die Forderung des Rechtsstaats im Verfassungsstaat leichter ereichbar
ist. (Mensch und Gesellschaft, Heft 4, 1958, s. 87)57

Tyskland är dessutom organiserad som en förbundsstat. Denna princip skrivs fram
som ett verkningsfullt medel mot statligt maktmissbruk. Andra argument för
federalismen är att friheten och självbestämmanderätten blir större genom en federal
stat. Varje delstat har ju ett eget självbestämmande i förhållande till förbundsstaten.

                                                
55Medan de mänskliga rättigheterna gäller som medfödda och oföränderliga, oberoende av statligt erkännande eller
icke erkännande, ska grundrättigheterna i författningen för hela staten garantera människorna i egenskap av
statsmedborgare ett personligt frihetsutrymme, i vilket staten inte får ingripa (s.k. frihetsrättigheter).
56 Alla statliga handlingar måste låta sig föras tillbaka inte bara till en formell lag utan de måste vara i samklang
med ”rätten”.
57 Detta får nu inte leda till åsikten att rättsstat och författningsstat är detsamma. Författningsstatens mål var att
säkra statsmedborgarnas deltagande i statsmaktens utövande. Författningsstaten har bara den betydelsen för
rättsstaten, att rättsstatens krav är lättare att nå i författningsstaten.
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Delstatsfrågor berör dessutom medborgarnas vardag, varför de blir mer motiverade att
delta och närheten underlättar ett deltagande. Detta resonemang förs ända ner till
kommunnivå. Även den republikanska statsformen motiveras utifrån ett
maktdelningsperspektiv. I en monarki ryms det alltför stora möjligheter för
maktkoncentration hos en enda myndighet, monarken. Visserligen sägs det i en av
läroböckerna att det finns demokratier som har en monarkisk styrelseform men detta
är ovanligt.

De statsorgan som främst bär folkets makt är förbundsdagen och regeringen.
Parlamentet eller förbundsdagen har en lagstiftande och kontrollerande funktion. Den
allra viktigast uppgiften är den kontrollerande, vilken främst fullgörs av
minoritetspartiet i form av kritik riktad mot regeringen.

”Die parlamentarische Opposition gegenüber dem Inhaber der Herrschaftsgewalt ist also
der letzte uns verbliebene Wächter der Freiheit” (Mensch und Gesellschaft, Heft 3, 1958,
s. 69)58

Förvaltningens betydelse betonas och diskuteras på ett fördjupat sätt. Det påstås att
förvaltningen har möjlighet att påverka den politiska gestaltningen, eftersom det är
omöjligt att i detalj reglera en förvaltning. Ett visst spelutrymme uppstår då för
tjänstemännen att fatta egna beslut, som kan ha politiska konsekvenser. En
välfungerande byråkrati med lojala tjänstemän påstås däremot kunna säkra statens
organisatoriska grund.

Eine gut funktionierende Bürokratie mit loyalen Beamten sichert den organisatorischen
Bestand eines Staates. [...] Die Gefahren einer Bürokratie für die Demokratie (sie spiegeln
sich im negativen Beiklang des Wortes) werden darin gesehen, daß sich verselbständigt,
die Norm über die Sache stellt und auf Grund ihrer spezialisierten Fachkenntnisse Macht
zu gewinnen sucht  (Neue Gemeinschaftskunde, Heft 3, 1966, s. 25)59

I ”Politik im 20. Jahrhundert” hävdas det att förvaltningens auktoritära struktur inte
utgör ett hot mot demokratin, eftersom en modern stat inte kan klara sig utan
byråkrati.

Die autoritäre Struktur der Verwaltung ist kein Widerspruch zur Demokratie. [...] Kein
moderner Staat kommt ohne eine Bürokratie aus (Politik im 20. Jahrhundert, 1964, s.
51)60

Det som skrivs om byråkratin är aningen motsägelsefullt, då den sägs vara både av
ondo och av godo. Tjänstemännen kan få för stor makt och ett för stort politiskt
inflytande men samtidigt sägs det att lojala tjänstemän i en väl fungerande byråkrati
behövs.
                                                
58 Den parlamentariska oppositionen gentemot maktens innehavare är sålunda frihetens sista utpost.
59 En väl fungerande byråkrati med lojala tjänstemän garanterar statens organisatoriska fortbestånd [...] Faran för
en demokrati med en byråkrati (den speglas i ordets negativa biklang) ses i att den gör sig självständig, sätter
normen över fakta och försöker vinna makt på grund av sina specialiserade faktakunskaper.
60Förvaltningens auktoritära struktur är ingen motsägelse mot demokrati.[...] Ingen modern stat klarar sig utan
byråkrati.
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Samtliga läroböcker ger sig i kast med att förklara vad ett samhälle och en stat är
utifrån sociologiska föreställningar om gruppers tillblivelse och olika
samlevnadsformer. Samhälle sägs vara en naturlig men reglerad sammanslutning av
människor inom ett visst område. Familjen beskrivs som en ursprunglig
samlevnadsform härledd från människans natur. Tillsammans med staten utgör familjen
basen i den samlevnadsform som det moderna demokratiska samhället bildar. Staten
utgör den reglerande mekanismen i samhället genom att vara det enda organ som har
rätt att vidta tvångsåtgärder. Politik sägs vara det offentliga livets gestaltning med
målet att säkra och ordna samhället men den politiska gestaltningen måste alltid
godkännas av folket. Detta skulle kunna innebära att staten är till för individerna och
inte tvärtom. Ett tidigare nämnt citat tycks också understödja detta antagande, där
det påstås att ett äkta statligt liv inte existerar utan att medborgarna är aktivt
medgestaltande av gemenskapen. Statens roll under perioden är sålunda att garantera
ett personligt frihetsutrymme, motverka onda krafter och hålla samman samhället.

Medborgarnas roll

[...] Staatsbürgern, die
• politisch interessiert,   
• sachlich informiert,
• zu kritischem Urteil fähig und
• zur Mitarbeit und -verantwortung bereit sind (Politik im 20, Jahrhundert, 1964, s.

218)61

[...] es ist sicher, daß dem Menschen eine Anlage zum Bösen, d.h. zur rücksichtslosen
Durchsetzung seiner Triebe eignet (Neue Gemeinschaftskunde, Heft 3, 1966, s. 11)62

Den syn på människan och hennes natur som framkommer i läroböckerna är
motsägelsefull under denna period. Människan som medborgare beskrivs både som
kunnig, initierad och handlingsförmögen med intentioner att verka för det allmänna
bästa och som ond, hänsynslös, egoistisk och lättpåverkad. Utifrån dessa motbilder
beskrivs medborgarnas förhållande till staten, och till varandra samt medborgarnas
möjlighet att aktivt delta i samhällets utformning.

Medborgarna har tillerkänts en självbestämmanderätt  knuten till övertygelsen om
människans värde. Utifrån detta påstående om självbestämmanderätt förs en
diskussion om huruvida individerna väljer att utnyttja denna självbestämmanderätt
för sina egoistiska intressen eller ej. Det förs fram i texterna att det borde vara så att
alla ska känna sig ansvariga för alla beslut som fattas och att alla ska verka för
helhetens intressen. Samtidigt förs det fram farhågor för att just den representativa
demokratin ska medföra en förlust av ansvarskänslan. Anledningen skulle vara att
medborgarna kan få en känsla av att ha lämnat i från sig ansvaret i och med valet.
Som ett försvar för den representativa demokratin, lyfter texterna fram att samma

                                                
61 Statsmedborgaren är  * politiskt intreserad * sakligt informerad * kunnig i att fälla kritiska omdömen * beredd
att samarbeta och ta ansvar
62 [...] är det klart, att människan har ett anlag för det onda, det vill säga att hänsynslöst genomdriva sina drifter
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problem förekommer i Schweiz som har en direkt demokrati. Demokratin sägs vara
beroende av att medborgarna utvecklar en ansvarskänsla för samhälleliga beslut.

Das Wesen der Demokratie besteht also darin, daß jeder Bürger verantwortlich zur
Mitentscheidung, über die Fragen, die die Gesamtheit berühren, aufgerufen wird (Mensch
und Gesellschaft, Heft 2, 1952, s. 50)63

Det betonas dessutom att demokratin blir större och mer verkningsfull ju fler
medborgare som engagerar sig i gemenskapen och utformningen av samhället. Trots
detta argumenteras det för att vissa grupper måste kunna uteslutas från
valdeltagandet, men huvudtanken är att det bör finnas en stor grupp aktiva
medborgare som ska och kan utnyttja sin deltagarrätt antingen i form av
valdeltagande eller som partiansluten. Med hjälp av ordet ”Aktivbürgerschaft”
avgränsas de röstberättigade från den övriga befolkningen och med ordet
”Wählerschaft” avgränsas de som deltar aktivt i valet från de övriga röstberättigade.

Die Aktivbürgerschaft ist in der Demokratie zu politischer Aktivität nur aufgerufen, nicht
verpflichtet. Ob der einzelne innerhalb der Aktivbürgerschaft diesem Aufruf folgen will, ist
regelmäßig seiner freien Entscheidung überlassen. Innerhalb der demokratischen
”Aktivbürgerschaft” wird es stets politisch aktive Persönlichkeiten geben, die sich zum
Handeln und zur Entscheidung drängen, und politisch passive Elemente, die dieses
Handeln anderen überlassen. (Mensch und Gesellschaft, Heft 3, 1958, s. 11).64

Här återkommer konflikten mellan frihet och styrning. Medborgarna uppmanas att gå
och rösta, men de kan inte tvingas till det. Beslutet att rösta måste vara medborgarnas
eget. Samtidigt betonas det hur viktigt det är att medborgarna är aktiva genom att
påstå att det endast är aktiva som kan påverka. Valdeltagandet är ett sätt att uttrycka
sin vilja och påverka samhällets politiska gestaltning.

Om medborgarna vill ha ett större inflytande och genomdriva egna politiska
koncept, måste de ansluta sig till ett parti. Endast ett fåtal medborgare ansluter sig till
partier och detta kan ge ett intryck av att medborgarna saknar politiskt intresse, enligt
texterna. Partierna förs även fram som en nödvändig del i den politiska
viljebildningsprocessen. I ”Politische Systeme der Gegenwart” hävdas det att
partierna är ett säkerhetssystem som kan garantera demokratins funktion.

Die politischen Parteien sind eine Art von Sicherheitsmechanismus, der das Funktionieren
des demokratischen Staates gewährleisten soll. (Politische Systeme der Gegenwart I,
1972, s. 18)65

                                                
63 Demokratins väsen består i att varje medborgare uppmanas till ett ansvarsfullt medbestämmande i frågor som
berör gemenskapen
64 Det aktiva medborgarskapet är bara manat inte tvingat att vara politiskt aktiv. Om individen i valmanskåren
inte vill följa uppmaningen, så är det regelmässigt hans eget beslut. Inom valmanskåren kommer det alltid att
finnas aktiva individer som vill handla och besluta och passiva som överlåter detta handlande till andra.
65 De politiska partierna är en slags säkerhetsmekanism som ska garantera att de demokratiska staterna
funktionerar.
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Även en passiv medlem framställs som behövlig för partiet och genom argumentation
försöker texterna visa varför. I argumentationen betonas det att den passive
medlemmen stärker partiets demokrati genom att finnas kvar som reserv vid oväntade
kriser. På vilket sätt detta stärker demokratin framgår inte av texten. Frågan är om
läsaren uppfattar partierna som en möjlig väg att vinna inflytande efter den diskussion
som förs i läroböckerna, där partierna framställs som toppstyrda organisationer, i vilka
enskilda medlemmar har mycket lite att säga till om. Föreningar beskrivs  som en
annan möjlig väg för medborgaren att vinna inflytande, samtidigt som föreningar
skrivs fram som ett hot mot partistaten. Hotet består i att medborgarna kan tänkas
nöja sig med det inflytande som de kan vinna via föreningar och därför avstår från att
påverka partier. På så sätt skulle medborgarna kunna underlätta för totalitära partier
att vinna makt, hävdas det i texterna.

Sammanfattning av perioden

Det mest framträdande under perioden är läroböckernas försvar för den nya
demokratins utformning. På olika sätt försöker läroböckerna visa vad demokrati
innebär och på vilket sätt den nya demokratin skiljer sig från andra statsskick.
Begreppet frihetlig innefattar de väsentliga avgränsningarna av det nya
demokratibegreppet. Frihetlig innebär både frihet och förbud. Förbuden ska avgränsa
den nya demokratin mot Weimarrepublikens demokratiska styrelseskick och mot det
nationalsocialistiska statsskicket. Ett typiskt förbud som lyfts fram rör möjligheten att
förbjuda politiska partier som är odemokratiska. När fokus sätts på frihet möjliggörs
en avgränsning mot totalitära ideologier, men även mot andra västerländska
demokratiformer.

Begreppet frihetlig rymmer även den kamp mellan det onda och goda samt mellan
individen och gemenskapen som är framträdande under perioden. Historien har
utvisat att människor har en benägenhet att vara onda, varför den nya demokratin
måste innehålla regler, som kan tvinga fram det goda i människan. Ett av de skydd
mot det onda som lyfts fram är gemenskapen. Individerna måste alltid underordna sig
gemenskapen och därmed ska den individuella ondskan kunna kontrolleras. För att
gemenskapens ondska ska kunna hållas under kontroll, måste det finnas en
maktdelning och ömsesidig kontroll. Genom dessa verktyg ska varken majoriteten
eller minoriteten av folket eller staten kunna missbruka sin makt. Det goda ska då
kunna överväga.

Den goda och den onda demokratin - kampen för frihet och individuellt
inflytande (1974-1983)

Nu har den tyska författningen varit i bruk under ett antal år, varför dess brister har
börjat bli synliga och en kritisk inställning har uppstått, främst hos befolkningen, men
också bland politiker. Vissa förändringar och tillägg har gjorts i författningen för att
försöka möta den förändring som har ägt rum i samhället. Ett av de problem som
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upptar den västtyska staten under denna period är den ideologiska konfrontationen
mellan kommunism och västerländsk demokrati. En del i denna konfrontation berör
Östtyskland och en eventuell återförening. Denna fråga behandlas nu explicit i
läroböckerna, där det betonas att den västtyska regeringen är den enda legitima tyska
regering. Vid krigsslutet sades det att delningen skulle var tidsbegränsad och därför
riktas nu kritik mot de allierades svaga agerande i denna fråga. Delningen av Berlin
och murens tillkomst beskrivs som hinder för en återförening. Läroböckernas
skildring av den samhälleliga konfrontationen kan delvis ses som ett uttryck för
återföreningens problematik, men också som ett svar på de krav som studentrevolten i
slutet av 1960-talet ställde på samhället. Den grupp medborgare som främst påstås
kritisera det bestående samhället är just ungdomar. I texterna försvaras därför det
förhärskande statsskicket med att framhäva ungdomars brist på engagemang bland
annat genom att visa att ungdomars partianslutning är låg.

Det västtyska samhället har nu utvecklats både ekonomiskt och tekniskt, men
detta framåtskridande rymmer också problem som miljöförstöring och en teknisk
möjlighet att totalt förinta mänskligheten. Läroböckerna lyfter därför fram fredsfrågan
som central för denna period. Denna betoning av fred kan ses som ett svar på den
vapentekniska utvecklingen och ett försök att hantera oroligheter som Kubakrisen
1963, Vietnamkriget samt inhemska oroligheter som terroristaktioner. Inrikespolitiska
frågor som dominerar perioden berör medborgares krav på mer demokrati och
medbestämmande. Dessa frågor hör samman med en växande stat och byråkrati som
innebär ett ökande expertvälde. Det är ett splittrat och oroligt samhälle som beskrivs i
läroböckerna.

Tidsperioden har bestämts utifrån de specifika teman och konfliktområden som
förekommer i texterna. Huvudfokus i texterna ligger på en polarisering mellan två
demokratimodeller, den autonomt och den heteronomt legitimerade demokratin. Med
hjälp av denna polarisering kan den förhärskande demokratin försvaras som den
bästa, samtidigt som texten kan lyfta fram medborgarnas kritik som berättigad. Jag har
därför valt att benämna detta övergripande tema den goda och den onda
demokratin. De konfliktområden som träder fram i texten berör främst förhållandet
mellan frihet och styrning. Frihet är det mest centrala begreppet i
demokratibeskrivningen och denna frihet ges ett individperspektiv. Därigenom lyfts
även konflikten mellan individ och gemenskap upp till ytan. Kravet på en personlig
frihet leder också till ett krav på ett individuellt inflytande och medbestämmande, men
dessa krav pareras med ett krav på ordning i ett fredligt samhälle. Gränsdragningen
för perioden baseras sålunda på det övergripande temat men även på att ett
individperspektiv får företräde. Detta individperspektiv försvinner i läroböcker
utgivna efter 1983, varför perioden då får sitt slut. Det övergripande temat under
innevarande period rör dessutom främst en ideologisk konfrontation med en
”motståndare” som finns utanför den egna gemenskapen. Efter 1983 beskriver
texten främst ett ideologiskt motstånd inom gemenskapen.
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Beskrivning av samhällskunskapsböckerna

Under denna period blev få böcker accepterade för utgivning på grund av ett kraftigt
politiserat innehåll (Hilligen, 1988:101). Detta märktes i mitt sökande efter läroböcker,
då det var svårt att finna böcker producerade mellan 1974 och 1983. Det är främst två
författare eller snarare redaktörer, som har producerat böcker under innevarande
period och det är Hartwich samt Sutor. Analysen är främst koncentrerad till dessa
författares böcker, ”Politik im 20. Jahrhundert” utgiven 1975 och ”Politik, Ein Lehr-
und Arbeitsbuch” utgiven 1979. Valet av böcker för perioden är sålunda begränsat,
ändå finns det en variation mellan läroböckerna, främst i komposition och
uttrycksform.

Läroböckernas intentioner är att ge eleverna vissa baskunskaper, men framförallt
att visa eleverna vägar till ett politiskt handlande. Läroböckerna ska därför innehålla
politiska problem med olika handlingsmöjligheter. Eleverna ska lära sig upptäcka
handlingsmöjligheterna och värdera dessa utifrån ett konsekvensresonemang för att
få en grund för ett självständigt ställningstagande i olika politiska frågor.

Dises Buch will Wege zeigen, wie man zu begründbaren Urteilen über Politik kommen,
wie man politisches Verhalten und Handeln durchdenken und begründen, wie man
Handlungsmöglichkeiten erkennen und wahrnehmen kann  (Politik, Ein Lehr- und
Arbeitsbuch, 1979, s. 3)66

Läroböckerna förverkligar sina intentioner på något olika sätt, bland annat genom
kompositionen. ”Politik im 20. Jahrhundert” har en enhetligt komposition som gör
texten sammanhängande. Den är rikt illustrerad med bilder som ofta stödjer och
konkretiserar texten. Den väsentliga informationen framhävs både med hjälp av bilder
och kursivering. Kursiveringarna används så att den viktiga informationen och
budskapen tydligt klargörs. ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch” har däremot ett
mycket splittrat framställningssätt. Den arbetar med en mängd olika tekniker för att
både övertyga och övertala läsaren om vad den frihetliga demokratin innebär. I
texten förekommer det en mängd olika röster, vilka markeras på olika sätt, till exempel
med en lodrät vågformad linje och en annan stilstorlek. Författarrösten anges med
normal stilstorlek och denna röst inleder eller avslutar ett avsnitt. Mångfalden röster,
tekniker och vissa arbetsuppgifter gör boken relativt öppen och den erbjuder många
möjligheter för läsaren att själv skapa sig en egen mening. Karikatyrer förekommer för
att problematisera olika samhällsfenomen. I ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch”
framhävs den väsentliga kunskapen även genom anknytning till elevernas
vardagsvärld. Exempel hämtas bland annat från skolan och värnpliktstjänstgöringen.
Det främmande både belyses och förklaras genom den konkretisering det innebär att
förknippa något till vardagsvärlden.

De texttyper som finns i läroböckerna är till övervägande del beskrivande och
förklarande. Analytisk text finns också men främst i ”Politik, Ein Lehr- und
Arbeitsbuch”. Karakteristiskt för denna period är annars att böckerna använder en
teknik med motbilder för att konkretisera och argumentera för vissa förhållanden i en
                                                
66 Denna bok vill visa olika vägar till politiska omdömen, hur man kan tänka igenom och begrunda politiska
förhållanden och handlingar, hur man kan känna igen olika handlingsmöjligheter och ta dem på allvar.
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demokrati. Dessa motbilder utgör ett slags möte, ur vilket en dialog kan uppstå. Båda
böckerna använder sig dessutom av flera olika röster för att föra fram och diskutera
budskap.

I ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch” används röster, som kan tillhöra filosofer
eller statsvetare, för att visa att demokrati kan uppfattas på flera sätt och att olika krav
ställs på ett demokratiskt samhälle. Argumentationen kan se ut på följande sätt. En
röst hävdar att demokrati bara fungerar om  friheten är oinskränkt och om chansen till
politiskt deltagande och medbestämmande tillvaratas. En annan röst hävdar att
demokrati berör levnadsförhållanden och att staten därför måste reglera och göra
ingrepp inom alla samhälleliga områden. Därefter ges två begreppsförklaringar av
demokrati och en av dem kommer från författningsdomstolen. Författningsdomstolens
uttalande kring demokrati används sedan för att förklara demokratibegreppet.

[...] auf der grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen
Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt.  (Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch,
1979, s. 55)67

Till slut går författaren in och säger sig vilja ge en viktig och klargörande beskrivning
av demokratibegreppet. I beskrivningen hänvisas det till begreppets ursprungliga
betydelse, folkvälde, samtidigt som det påpekas att även denna betydelse är
mångtydig. Orden ”folk” och ”välde” har olika innebörder.

”Demokratie” hat eine Reihe von Bedeutungsvarianten und hat in der Geschichte einen
Bedeutuntgswandel durchgemacht. Selbst die wörtliche Ubersetzung des griechischen
Wortes mit ”Volksherrschaft” ergibt keine Eindeutigkeit: ”Volk” kann meinen 1. die
nicht-adlige Bevölkerung im Gegensatz zum Adel, 2. die untere Klasse im Gegensatz zu
Adel und Bürgertum, 3. die Gesamtheit der Bevölkerung bzw. die Vollbürger eines
Gemeinwesens; ”Herrschaft” kann meinen 1. die Abhängigkeit der Regierenden von der
Zustimmung der Regierten, 2. die unmittelbare Wahrnehmung der politischen
Tagesaufgaben.  (Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1979, s. 56)68

På detta analytiska sätt försöker texten klarlägga innebörden i begreppet demokrati,
men definitionen säger endast att begreppet är mångtydigt. Detta stämmer väl med ett
av bokens budskap, som är att demokrati ständigt måste förnyas till innehåll och form.
Texten ger goda möjligheter för läsaren att själv skapa sig en egen uppfattning om
demokratibegreppets innehåll i och med att demokratibegreppets mångtydighet förs
fram.

Uttrycksformen blir tydligast när texten försöker att övertala läsaren med hjälp av
olika uttryck som slår fast förhållanden. Följande citat utgör ett exempel på hur ett
förhållande kan slås fast på ett relativt enkelt sätt.
                                                
67 [...] på grundval av folkets självbestämmande enligt den rådande majoriteten och som framställer frihet och
jämlikhet.
68 Demokrati  har en räcka betydelsevarianter och har under historiens gång genomgått betydelseförvandlingar.
Inte ens den ordagranna översättningen av det grekiska ordet med folkvälde ger någon entydighet. ‘Folk’ kan
betyda 1. den icke-adliga befolkningen i motsats till den adliga, 2. den undre klassen i motsats till adel och
borgarskap, 3. hela befolkningen;  ett samhälles fullvärdiga medborgare; ‘välde’ kan betyda 1.  de regerandes
beroende av de regerades samtycke, 2. det direkta tillvaratagandet av de politiska vardagsuppgifterna
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Veränderungen, die Freiheit fördern sollen, müssen mit freiheitlichen Methoden, durch
überzeugende, sachlich begründete und kritisch geprüfte Argumente erreicht werden, nicht
durch manipulation oder Gewalt  (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 24)69

Genom att använda ord som ”måste uppnås” och sätta dem i relation till positivt
värderade ord som ”sakligt grundad” och ”kritiskt prövade” uppnås en övertalande
effekt. Som motsats till de positivt värderade orden förs orden ”manipulation” och
”våld” fram, vilket ytterligare understryker den övertalande effekt som ryms i
meningen. Ordet ”måste” används främst för att slå fast förhållandet och ”måste” får
sin motsats i orden ”inte genom”, vilket tydliggör för läsaren att det är de frihetliga
metoderna som ska användas. För att återge en viss tveksamhet i  ett yttrande
används ofta ord som ”verkar”, ”kan synas vara”, ”kanske” eller ”nog”.

Zu den deutschen Besonderheiten des öffentlichen Dienstes scheint es zu gehören, daß die
Verwaltung häufig noch als ”Obrigkeit” dem Bürger als ”Untertan” gegenübertritt und
in ihm den Egoisten sieht, den es im Interesse des ”Ganzen” in Schranken zu halten gilt.
(Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1979, s. 241)70

Här används just ordet ”tycks” för att markera en viss tveksamhet inför det påstådda
förhållandet.

Språket i läroböckerna är relativt distanserat under perioden och med detta avses
då att det är ovanligt att ord som ”vi” eller ”du” används. ”Vi” används främst för
att dra in läsaren i en asymmetrisk och lärande gemenskap.

Wir machen daher den Vorschlag, zwei Begriffe von Politik zu unterscheiden [...]
(Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1979, s. 45)71

Wir stellen uns eine Situation in einer Schulklasse vor, Sekundarstufe II, 23 Schüler
(Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1979, s. 46)72

I citaten blir det uppenbart att det är en auktoritativ röst som ska leda läsaren genom
texten och förklara förhållanden för denne. Det är läraren som talar och handlar.
Många andra röster tillåts tala och ge sin syn på bland annat demokrati, politik,
offentlig åsikt och dessa röster framträder som auktoriteter. I och med att rösterna ger
olika perspektiv på problemen, så fungerar dessa röster som försvagat monologiska.
Det finns ett huvudbudskap som ska fram, men olika perspektiv kan ges på vissa
samhällsfenomen.  Ordet ”Du” eller ”Sie” används oftast i frågor och därigenom
markeras det vem som ska lösa uppgifterna. Här blir eleven och läsaren synlig. Det
eleven ska göra är främst att utföra vissa uppgifter och utföra dem på angivet sätt.

                                                
69 Förändringar som ska befrämja frihet, måste uppnås med frihetliga metoder genom övetygande, sakligt
grundade och kritiskt prövade argument, inte genom manipulation och våld
70 Det tycks höra till den tyska egenheten i den offentliga förvaltningen att som ’överhet’ betrakta medborgaren
som ‘undersåte’ och se honom som en egoist, vilken det gäller att hålla kort i ‘helhetens’ intresse
71 Vi ger därför förslaget att skilja mellan två politikbegrepp [...]
72 Låt oss föreställa oss en situation i en skolklass med 23 elever på gymnasiet
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Via läroböckernas text framträder en läsare som är en ung man, van att läsa
abstrakta texter och som har lätt att förstå sammanhang. Vad är det som säger att det
handlar om en man? Framförallt är det bildmaterialet. I ”Politik im 20. Jahrhundert”
förekommer det 203 bilder som visar människor i olika sammanhang. Av dessa 203
bilder förekommer det kvinnor på 54 bilder. Endast  6 bilder visar enbart kvinnor.
Männen på bilderna befinner sig i olika åldrar men de flesta tycks vara i medelåldern.
De flesta bilderna framställer olika politiska situationer som politiker i möten men
också demonstrationer, aktionsgrupper och möten i intresseorganisationer, sålunda
tillfällen när medborgarna uttrycker sin politiska vilja. Kvinnor är påtagligt
frånvarande. I ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch” förekommer det nästan inga
bilder alls men en del karikatyrer (16 karikatyrer) och på dessa förekommer det också
bara män. De exempel som tas från vardagsvärlden pekar även mot att läsaren är en
man, eftersom värnpliktsfrågor ofta används för att illustrera komplicerade politiska
frågor.

Tematisk analys

Den goda och den onda demokratin
Texten både möter och bemöter den kritik mot demokratins brist på inflytande som
vissa medborgargrupper för fram under perioden. För att kunna göra detta på en och
samma gång används polariseringar eller motbilder i läroböckerna. Den rådande
demokratin ställs främst mot en socialistiskt utformad demokrati, men även mot
nationalsocialismen som en totalitär regim. Nationalsocialismen jämställs ofta med
socialismen, varför det implicit finns ett antagande om att socialismen också är en
totalitär demokrati. I texten jämförs även den representativa demokratin med den
direkta demokratin för att visa att ett mer direkt inflytande inte alltid ger en större
möjlighet till påverkan.

Det stöd för kraven på mer demokrati som finns i läroböckerna är utformat på flera
sätt. I ”Politik im 20. Jahrhundert” hävdas det att den kritik och de krav som riktas
mot det demokratiska samhället är en naturlig följd av den människosyn som
karakteriserar en frihetlig demokrati. Denna människosyn innebär att människan ses
som en förnuftig och rationellt handlande person med rätt till en personlig utveckling
och ett deltagande i gestaltningen av sina egna livsvillkor. I texten framhävs det även
att en trovärdig demokrati måste ställa sig bakom medborgarnas krav på demokrati
och inflytande.

Der demokratische Verfassungsstaat muß sich heute daher nicht nur durch Leistungen
vor seinen Bürgern rechtfertigen; er muß auch mehr Demokratie verwirklichen, wenn er
seine Autorität behalten will. (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 22)”73

Genom att kursivera påståendet ges det en extra betoning. Samtidigt hävdas det att
tidigare försök att öka människors inflytande har misslyckats och att det därför nu

                                                
73Den demokratiska författningsstaten kan i dag inte bara rättfärdiga sig inför sina medborgare  genom olika
prestationer; den måste också förverkliga mer demokrati om den vill behålla sin trovärdighet.
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experimenteras med olika former av inflytande, bland annat medbestämmande. En viss
tvekan inför medborgarnas kritik kan anas i texten.

Det stöd för kritiken som ges i ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch” är annorlunda
utformat och baseras främst i demokratibegreppets mångtydighet. Enligt författaren
för begreppets mångtydighet med sig att innehållet i demokratibegreppet aldrig kan
vara en gång för alla givet utan dess mening och innehåll måste ständigt
omförhandlas, för att kunna utvecklas till en handlingsprincip.

Mit den für die frieheitlich-demokratische Grundordnung konstitutiven [...] Grundsätzen
werden die Bedingungen für einen demokratischen politischen Prozeß gegeben, wird aber
nicht das Wesen von Demokratie bestimmt: Dies muß vielmehr immer wieder aufs neue
versucht werden. Wichtig ist dabei zweierlei:
1. daß gestritten wird: Es wäre das Ende von Demokratie, wenn man über die demokratie
nicht mehr sprechen würde; denn demokratische Entwicklung kennt kein Ende
2. daß nicht nur gestritten wird: Es würde ebenso das Ende von Demokratie bedeuten,
wenn man nur noch über die Demokratie sprechen würde; denn Demokratie ist ein Prinzip
zum Handeln  (Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1979, s. 154)74

Samtalet förs sålunda fram som en möjlighet till inflytande. För att ett dylikt samtal om
demokrati ska kunna komma till stånd måste dock vissa villkor vara uppfyllda, som
åsikts- och yttrandefrihet, tryckfrihet och en fri press samt en offentlighetsprincip.
Dessa villkor förs fram och betonas särskilt starkt i texten under perioden.

Det försvar för den rådande demokratin som förekommer i läroböckerna baseras
främst på en motbildsargumentation. En autonomt legitimerad demokrati med rötter i
anglosaxisk tradition ställs mot en heteronomt legitimerad demokrati med rötter hos
Marx och Rousseau. Rousseau får i just denna jämförelse representera en kollektiv
ideologi som innebär en gemenskap med total jämlikhet i fokus. Argumentationen
belyses här med hjälp av några citat.

Das Modell der autonom legitimierten Demokratie beruht auf der Annahme, daß der
einzelne Bürger politische Forderungen an das Gemeinwesen hat, die mit seinen
besonderen wirtschaftlichen und sozialen Interessen zusammenhängen und die er
autonom, d.h. selbständig aufgrund eigenen Urteilsvermögens und seiner eigenen
Einschätzung seiner Interessenlage, entwickelt hat.
[...] kann die autonom legitimierte Demokratie auch als ”pluralistisch” bezeichnet
werden. [...]
Zum Modell der autonom legitimierten Demokratie passen politische Ideologien, die
undogmatisch sind und kritisiert werden dürfen  (Politik im 20. Jahrhundert, 1975,
s. 80-82)75

                                                
74 Villkoren för en demokratisk politisk process är givna genom de för den frihetligt-demokratiska
grundordningen konstitutiva grundsatserna, men inte demokratins väsen: Det måste snarare åter och åter prövas på
nytt. Därvid är två saker viktiga:
1. att det debatteras: Det vore demokratins död, om man inte längre skulle tala om demokrati, ty demokratisk
utveckling har inget slut
2. att det inte bara debatteras: Det skulle likaså betyda slutet för demokratin om man bara skulle tala om
demokrati; ty demokrati är en princip för handlande
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I detta citat framkommer det att den autonomt legitimerade demokratimodellen
respekterar medborgarens egna intressen och att kritik mot demokratimodellen är
tillåten. Individen ställs i fokus i denna modell, men det är inte självklart att just ett
individuellt intresse blir representerat på statlig nivå. Modellen är ju pluralistisk vilket
innebär att många olika intressen ska kunna få spelutrymme och bli representerade på
något sätt.

Den autonomt legitimerade demokratimodellen ställs så mot en heteronomt
legitimerad demokratimodell. Dessa två modeller polariseras mot varandra på ett
sådant sätt att läsaren eller medborgaren ska ta ställning för den autonomt
legitimerade modellen.

Das Modell der heteronomen Demokratie beruht auf der Annahme, daß es in den
wichtigen politischen Fragen eine objektiv richtige Lösung gibt und daß diese Lösung mit
geeigneten politischen und wissenschaftlichen Methoden gefunden werden kann. In den
wichtigen Fragen kann es deshalb auch nur einen einheitlichen vernünftigen Volkswillen
geben. […]
Wer anders denkt, wird aus dem Prozeß der politischen Willensbildung ausgeschaltet
(Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 83)76

I den heteronomt legitimerade demokratimodellen finns det en sann folkvilja som
politiker kan fatta beslut efter. Det finns alltså bara en åsikt och ett intresse till motsats
mot den autonomt legitimerade demokratimodellen som är pluralistisk. Varje politisk
fråga har således bara en riktig lösning och den kan fastställas objektivt, varför kritik
varken är nödvändig eller tillåten. I denna polarisering mellan modellerna är det
tydligt att vissa begrepp används på ett negativt sätt. Både ”vetenskapliga metoder”
och ”objektivt” framställs här implicit som något negativt genom att begreppen förs
samman med ord som ”riktig” och ”enhetlig”. Även ett ord som ”förnuftig” får en
negativ klang när det förs samman med orden ”en enhetlig folkvilja”.

I texterna påstås det att modellernas för- och nackdelar ska belysas, men det blir
enbart en belysning av den autonomt legitimerade demokratimodellen. Tystnaden blir
här talande. Genom att inget säga om den heteronomt legitimerade modellen
utestängs den och läsaren erbjuds enbart möjlighet att reflektera över den ena
modellens brister.

Med hjälp av modellerna ifrågasätts också kravet på mer demokrati.
Grundprincipen i en demokrati är ju att all makt ska utgå från folket. Detta skulle
egentligen betyda att folket själv skulle fatta beslut och styra landet, alltså direkt
demokrati. För att försvara den representativa demokratin, som är förhärskande, görs
en hel del auktoritetsmarkeringar som visar att direkt demokrati är omöjlig i ett

                                                                                                                                                       
75 Den autonomt legitimerade demokratimodellen vilar på antagandet, att den enskilde medborgaren har politiska
krav på samhället, vilka hör samman med dennes specifika intressen, sociala och ekonomiska, och dessa har
denne utvecklat självständigt på grund av sin egen bedömningsförmåga och en egen värdering av sina intressen.
[...] kan den autonomt legitimerade demokratin också betecknas som ”pluralistisk” […] Till den autonomt
legitimerade demokratimodellen passar ideologier som är odogmatiska och får kritiseras
76 Den heteronomt legitimerade demokratimodellen vilar på antagandet att det i viktiga politiska frågor finns en
objektiv och riktig lösning. I de viktiga politiska frågorna kan det därför bara finnas en förnuftig folkvilja. Den
som tänker annorlunda blir utestängd från den politiska viljebildningsprocessen.
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modernt samhälle och att den representativa demokratin fungerar bra. Möjligheten att
införa en direkt demokrati förkastas genom hänvisning till befolkningens storlek.
Dessutom betonas det att den representativa demokratin är bunden till
rättsordningen.

”Repräsentation ist die rechtlich autorisierte Ausübung von Herrschaftsfunktionieren
durch verfassungsmäßig bestellte, im Namen des Volkes, jedoch ohne dessen bindenden
Auftrag handelnde Organe eines Staates oder sonstigen Trägers öffentlicher Gewalt, die
ihre Autorität mittelbar oder unmittelbar vom Volk ableiten und mit dem Anspruch
legitimieren, dem Gesamtinteresse des Volkes zu dienen...” (FRAENKEL, Die
repräsentative und die plebizitäre Komponente im demokratischen Verfassungsstaat,
1958) (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 213)77

Via detta citat visas det att det ändå är folket som styr genom att legitimera och
överföra maktbefogenheter, samtidigt som det framhålls att representationen alltid
arbetar med folkets intressen för ögonen. Rousseau används nu som en auktoritet för
att försvara representativiteten, trots att Rousseau egentligen ansåg att den direkta
demokratin var den enda möjliga vägen för att kunna förena frihet och jämlikhet i ett
samhälle. Att texterna hänvisar till Rousseau som en auktoritet för att försvara den
representativa demokratin ser jag som särskilt betydelsefullt. De grupper som starkast
företräder en mer direkt demokrati använder nämligen också Rousseau som en
auktoritetskälla och deras kritik mot den representativa kritiken bemöts därför
effektivt med påståendet att Rousseau själv insåg det omöjliga med en direkt
demokrati.

Rousseau erkannte natürlich, daß die von ihm geschilderte direkte Demokratie nur in sehr
kleinen Staaten möglich ist; denn wie sollten sonst alle Bürger gemeinsam beraten
können? [...] Da die Voraussetzungen für die Verwirklichung seines Ideals der direkten
Demokratie nur selten anzutreffen sind, war Rousseau gezwungen, auch die Aristokratie
und die Monarchie als legitime Regierungsformen anzuerkennen (Politik im 20.
Jahrhundert, 1975, s. 75)78

Med ordval som ”naturligtvis”, ”förstod”, ”endast var möjlig” och ”hur skulle
annars” övertalas läsaren att inse att representativ demokrati är den enda möjliga
formen. Texterna påvisar även att den socialistiska ideologin lutar sig mot Rousseau
vid sidan om Marx. Detta förklaras med att Rousseaus demokratibegrepp innehåller
drag som kan utnyttjas av totalitära makter, framförallt idén om den ofelbara allmänna
viljan. Den används för att rättfärdiga en maktkoncentration hos ett enda statligt
organ, vilket är partiet i kommunistiska stater. Rousseau och hans tankar utnyttjas

                                                
77Representation är den rättsligt auktoriserade utövningen av maktfunktionen via statsorgan eller andra offentliga
maktbärare, vilka fått sin makt indirekt eller direkt av folket, författningsmässigt framställda i folkets namn men
inte bundna av uppdrag, med anspråk på att tjäna folkets gemensamma intresse ...( Fraenkel, Den representativa
och den plebiscitära författningsstaten, 1958)
78Rousseau förstod naturligtvis, att den av honom beskrivna direkta demokratin endast var möjlig i små stater;
ty hur skulle annars alla medborgare tillsammans kunna rådgöra? [...] Då förutsättningarna för att förverkliga
hans ideal om direkt demokrati endast sällan förelåg, var Rousseau tvungen att också erkänna aristokrati och
monarki som legitima styrelseformer
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sålunda både för att visa styrkan i den frihetliga demokratin och för att visa svagheter
i den socialistiska demokratin.

Texterna lyckas dessutom visa att de personer som eftersträvar en direkt demokrati
eller en heteronom demokrati varken är mogna för frihet eller har förmåga till ett
självständig omdöme. Även om orden ”student” och ”vänsterradikal” inte nämns,
blir det påtagligt att texten riktar sig till dessa medborgare.

Dabei ergibt sich aber die Frage, ob Freiheit gefördert werden kann, wenn der Bürger
nicht aufgrund eigener Einsicht und selbständiger Urteilskraft den Fortschritt in Freiheit
verlangt, sondern einseitig informiert und mindestens sanfter Gewalt auf einen
vorgeschriebenen Weg zu einer von einer elitären Führungsgruppe definierten Freiheit
gezwungen wird  (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 88)79

Citatet meddelar genom sina ordval att den person som vill ha större inflytande visar
prov på svag vilja och brist på självständigt ställningstagande. Implicit talas det här
om pluralismens fördelar, där varje person kan välja fritt och där förändringar bygger
på frihetliga metoder. Om medborgaren inte är kritisk och på ett sakligt sätt tar
ställning till olika argument, så kan denne påverkas på ett otillbörligt sätt. Den nya
vänstern som vill ändra på den rådande demokratin får här klart för sig att den inte är
förmögen att själv kunna utveckla en demokrati och att de därför måste låta sig ledas
av en elit. Förändringar som ska främja frihet måste genomföras med frihetliga
metoder, vilket innebär att förändringarna diskuteras grundligt och baseras på kritiska
reflektioner. Den manipulation som påstås kunna förekomma i en socialistisk
demokrati kan och får inte ligga till grund för förändringar i en frihetligt-demokratisk
samhällsordning.

Veränderungen, die Freiheit fördern sollen, müssen mit freihetlichen Methoden, durch
überzeugende, sachlich begründete und kritisch geprüfte Argumente erreicht werden, nicht
durch manipulation oder Gewalt  (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 24)80

Sakliga argumenten tycks endast finnas i en frihetlig demokrati medan
vänsterradikala argument framstår som osakliga. Båda dessa citat visar hur texterna
arbetar för att övertala läsaren om vad som är bäst.

 För att ytterligare förstärka den autonomt legitimerade demokratins fördelar ställs
den frihetliga demokratins frihetsbegrepp mot det socialistiska frihetsbegreppet som
påstås vara kollektivistiskt. Först beskrivs Kants frihetsbegrepp.

Freiheit besteht darin, daß ”niemand mich zwingen kann, auf seine Art glücklich zu sein,
sondern ein jeder darf seine Glückseligkeit auf dem Weg suchen, welcher ihm selbst gut

                                                
79 Därvid uppstår frågan, om frihet kan befordras, när medborgaren inte kräver frihetens utveckling via en egen
insikt och ett självständigt ställningstagande, utan måste tvingas genom ensidig information och med åtminstone
mjukt våld, in på en föreskriven väg till en av en elitistisk definierad frihet
80 Förändringar som ska befrämja frihet, måste uppnås med frihetliga metoder genom övetygande, sakligt
grundade och kritiskt prövade argument, inte genom manipulation och våld
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dünkt, wenn er nur der Freiheit anderer, einem ähnlichen Zweck nachzustreben [...]
(Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 117)81

Marx’ frihetsbegrepp ställs sedan mot detta påstående.

Für ihn besteht Freiheit darin, mit der eigenen Entfaltung, der eigenen Leistung bewußt
einen Beitrag zur Entfaltung der anderen zu leisten, umgekehrt die Leistung der anderen
als Förderung der eigenen Entfaltung zu nutzen. (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s.
117)82

Här blir det tydligt vad som lyfts fram och hur det lyfts fram. Kant får representeras
med ett direkt citat ur hans texter, medan Marx’ tankar blir indirekt anförda av
författaren. Dessutom kursiveras Kants yttrande och detta ger det en särskild
framtoning och indirekt en värdering. I Kants citat används ord som ”ingen”,
”tvinga mig” och ”lycka” och dessa ord ger ett tydligt individperspektiv. ”Det är
jag själv som bestämmer vad som är min lycka och ingen kan tvinga mig till något
annat”. I Marx’ citat blir individen utlämnad åt den andres möjlighet att bidra till en
gemensam utveckling. Det handlar visserligen om ett ömsesidigt förhållande, men
texten är skriven så att ett beroendeförhållande framträder. Ord som ”bidrag” och
”befrämjande” (”Förderung” kan även betyda produktion) förminskar delvis de
möjligheter till utveckling som varje individ tycks ha i Kants frihetsbegrepp.
Kollektivet förs fram som något negativt och tvingande medan gemenskap och det
allmänna bästa i den frihetliga demokratin ses som något positivt, då den tillåter den
enskilde medborgarens frihet.

På ett uppslag i ”Politik im 20. Jahrhundert” som behandlar den autonomt
legitimerade demokratin finns tre bilder som alla på något sätt återspeglar
diskussionen kring autonomt legitimerad demokrati (fig.1). Dessa tre bilder
sammanfogar också de två sidorna till en helhet genom återspeglingen av samma
tema. Bilderna är placerade längst ner på sidan. Längst till vänster visas en bild på en
studentdemonstration med Rudi Dutschke våren 1967. Vinkeln är sådan att läsaren
framställs som en betraktare av bilden men avståndet är ganska litet, varför en viss
intimitet ändå föreligger. Dutschke pekar rakt ut mot betraktaren med sin hand, vilket
också innebär en involvering. De två andra bilderna visar en institutionaliserad
konfliktlösning på finansdepartementet 1973 och vetenskapsmän som lämnar sina
sakkunnigutlåtanden rörande den ekonomiska utvecklingen 1972. Bilderna
återspeglar en process; först studentdemonstrationer med krav på inflytande och
sedan en institutionaliserad reglering av konflikter. Serien av bilder pekar sålunda på
ett förhållningssätt till konflikter, genom att visa att det går att lösa konflikter i
samförstånd.

I samband med att den rådande demokratin försvaras förs också en diskussion
kring ideologibegreppet fram. Det påstås  att politiska ideologier har fått ett uppsving
under denna period och att mötet mellan ideologier lett till hårda konfrontationer. I

                                                
81 Frihet består i att ingen kan tvinga mig att bli lycklig på dennes vis, utan var och en får söka sin lycksalighet
på den väg som han själv tycker är bra, om han tillåter andra sträva efter lycka på samma sätt.
82 För honom består frihet i att, med sin egen utveckling, ge den andre ett medvetet bidrag till dennes utveckling
och omvänt att nyttja den andres prestation som ett befrämjande av den egna utvecklingen.
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”Politik im 20. Jahrhundert” påstås det att ideologi i vid bemärkelse beskriver ett
idésystem som innehåller värden och mål för ett samhälle och att dessa värden och
mål uppmanar medborgarna att förhålla sig på ett visst sätt i sin gemenskap. Både
falska och sanna utsagor om samhället ingår i ett sådant idésystem, då utsagorna
baseras på de intressen som ligger till grund för systemet. Ideologi i en snävare
bemärkelse påstås handla om ett politiskt tänkande som inte motsvarar den faktiska
verkligheten. Trots att avsnittet inleds med att förklara att ord som ideologi oftast
används av politiska motståndare för att ogiltigförklara den enes politiska idéer,
framgår det i texten att den frihetligt-demokratiska ordningen inte är baserad på en
ideologi, vilket däremot socialismen är. Underförstått kan det anas att socialismen
bygger på falska utsagor till skillnad från den frihetligt-demokratiska ordningen.

På detta sätt förs en argumentation för den frihetligt-demokratiska grundordningen
i texterna. En socialistisk demokrati ställs mot en västerländsk demokrati och den
västerländska demokratin förs fram som om den vore bäst, ibland genom retoriska
knep och ibland genom en till synes saklig argumentation. Det blir genom denna
jämförelse uppenbart att det finns en god och en ond demokrati.

Begreppsanalys

Rättigheter
Det innehåll som under denna tidsperiod läggs i rättighetsbegreppet är att respektera
författningens grundläggande rättigheter och följa rättsordningens principer. Dessa
betonar bland annat människovärdet samt den personliga och utvecklande friheten.

Die unserer Zeit, unserer Gesellschaft und unserer Kultur entsprechenden
Gerechtigkeitsinhalte  sind formuliert in den Grundrechten der Verfassungen und in der
Charta der Menschenrechte sowie in den Prinzipien aller jener Rechtsordnungen,
- welche die Menschenwürde, die Persönlichkeits- und Freiheitsrechte des einzelnen,
seinen Anspruch auf Chancengleichehit und Teilhabe sowie die Ideen der Demokratie und
der sozialen Solidarität bejahen;
- welche die Rechte und Pflichten dementsprechend verteilen und dabei Gleicheit sinnvoll
zu verknüpfen wissen mit objektiver und unparteiischer Berücksichtigung der
individuellen Besonderheiten ( wie Geschlecht, Alter, Eignung, Schuld, Bedürfnis);
- welche den Staat und die überstaatlichen Organisationen als Garanten des Friedens und
als Träger gesamtmenschlicher Verantwortung anerkennen  (Politik, Ein Lehr- und
Arbeitsbuch, 1979, s. 252)83

                                                
83 Det för vår tid, vårt samhälle och vår kultur motsvarande rättviseinnehåll är formulerat i
författningens grundrättigheter och i de mänskliga rättigheternas charta lika väl som i principerna för alla
rättsordningar
- vilka bejakar människovärdet, individernas personlighets- och frihetsrättigheterna, deras anspråk på lika
möjligheter till deltagande och idén om demokrati och social solidaritet
- vilka på motsvarande sätt fördelar rättigheter och plikter och därvid på ett meningsfullt sätt vet att förbinda
jämlikhet med ett objektivt hänsynstagande till individuella särdrag ( som kön, ålder, egenskaper, skuld, behov);
- vilka staten och de överstatliga organen erkänner som garantier för fred och som bärare av det mellanmänskliga
ansvaret
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På ovanstående sätt klargör texten att de olika begreppen endast kan betraktas som
regler och att det inte finns ett givet innehåll. Ordet objektiv får nu en positiv klang,
eftersom det handlar om att behandla alla medborgare på ett rättvist sätt. De
rättigheter som förs fram kan ju inte vara allmängiltiga annat än som regler och
procedurer. Rättigheter i form av frihet och jämlikhet beskrivs alltjämt i ett dialektiskt
spänningsförhållande, liksom förhållandet individ och gemenskap. De utgör
varandras förutsättningar och begränsningar.

Uneingeschränkte Freiheit jedes einzelnen würde bald zur Herrschaft der Stärksten und
zur schroffen wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Ungleichheit führen.
Vollkommene wirtschaftlichen und soziale Gleichheit wäre nur durch Unterdrückung der
Individualität des einzelnen, d.h. durch Unfreiheit, möglich. (Politik im 20. Jahrhundert,
1975, s. 79)84

Rättigheternas och rättens dubbla karaktär lyfts också fram. De grundläggande
rättigheterna har en subjektiv sida som riktar sig mot individen och består, dels i
individens möjligheter att göra motstånd mot statens inskränkningar, dels i individens
rätt till deltagande. Den objektiva sidan av rättigheterna är riktad mot gemenskapen
och berör avgränsningen mellan staten och gemenskapen. De liberala rättigheterna
ska garantera ett frihetsutrymme för individen, i vilket staten inte får ingripa, medan de
sociala rättigheterna handlar om de krav som individen kan ställa på staten. Problemet
med de grundläggande rättigheterna påstås handla om möjligheten att skydda dessa
rättigheter mot tredje part. Fackförbund eller arbetsgivarföreningar agerar ofta på ett
sådant sätt att de inskränker medborgares grundläggande rättigheter.

Frihet
Frihetsbegreppet är centralt under denna period och det handlar om största möjliga
frihet för den enskilde individen. Grundtanken är att var och en ska ha rätt att bli
lycklig på sitt eget sätt, men då individer i samhället är tvungna att samarbeta kommer
det alltid att finnas vissa begränsningar för friheten.

Die Freiheit des einzelnen zu sichern und zugleich zu beschränken, ist Aufgabe der
gemeinsamen Rechtsordnung, unter der die bürgerliche Geselllschaft lebt  (Politik im 20.
Jahrhundert, 1975, s. 69)85

Pluralism inom alla samhällsområden framställs som en garanti för friheten, då
människor tack vare pluralismen alltid kan finna någon representation för sina åsikter.
För att förklara pluralismens betydelse för demokratin jämställs en pluralistisk
demokrati med en marknadsekonomi. Staten har marknadens roll i denna jämförelse
och den fria konkurrensen representeras av en strid mellan olika åsiktsriktningar,
framförallt i partiernas arbete. Konflikter ses därför som något nödvändigt i ett
                                                
84 Oinskränkt frihet för varje individ skulle snart leda till makt för den starkaste och till en kraftig ekonomisk,
social och rättslig ojämlikhet. Fullständig ekonomisk och social jämlikhet vore bara möjlig om individers
unikhet förtrycktes, dvs genom brist på frihet.
85 Att både garantera och inskränka individens frihet är den gemensamma rättsordningens uppgift, under vilken det
borgerliga samhället lever.
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frihetligt samhälle. Frihetens relation till rättsordningen sägs nu höra samman med
tanken att det ska finnas en ansvarig regering. Regeringen måste kunna tvingas till
att respektera medborgarnas frihet och rättigheter.

Åsikts- och yttrandefrihet
Åsikts- och yttrandefrihet framstår som kärnan i den frihetliga demokratin. I samband
med åsiktsfriheten framförs återigen betydelsen av pluralism. Den offentliga åsikten
påstås vara den åsiktsbildning som majoriteten företräder, men den har uppstått
genom flera olika intresseartikuleringar. I texterna diskuteras det hur den offentliga
åsiktsbildningen uppstår och det betonas att medborgarna är i händerna på
informationsmedier och andra opinionsbildare. Den som behärskar informationsmedier
påstås ha den största makten i förhållande till medborgares åsiktsbildning, då
medierna påverkar åsiktsbildningen hos stora delar av befolkningen. Detta gör det
demokratiska medbestämmandet till en ren illusion, hävdas det. Utan information kan
inga åsikter bildas och därför är en fri press, som underkastar sig de regler som finns i
en frihetligt-demokratisk ordning, nödvändig för en offentlig åsiktsbildning. Dessa
uttalanden kan ses som delvis motsägelsefulla och vaga.

Åsiktsbildningen påverkas allra mest av propaganda, då propaganda fungerar både
som en stabiliserande faktor genom att vara ett stöd för åsiktsbildningen och som ett
hinder i propagandans negativa bemärkelse. Ett textutdrag ur Hitlers ”Mein Kampf”
får visa hur den negativa propagandan kan fungera. Reklamens inverkan på
människors möjlighet att välja fritt skildras också. Avsnittet avslutas med en fråga om
vi blir manipulerade och denna fråga besvaras jakande. Flera röster hävdar att
medborgarna ständigt utsätts för manipulation, i nyhetsförmedlingen, i valkampanjer
och i umgänget med andra. Författarrösten avslutar diskussionen med att påstå att vi
inte ska fundera över om vi blir manipulerade utan i stället fundera över vad vi kan
göra för att inte bli manipulerade.

Sinnvoller als die Frage ”Werden wir manipuliert?” ist also die Frage ”Was können wir
tun, um nicht manipuliert zu werden?”. Dazu gehört das Aufdecken und Bewußtmachen
von Zusammenhängen (Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1979, s. 101)86

Författarrösten slår sålunda fast att alla blir manipulerade. Genom att använda ordet
”vi” bygger han upp en gemenskap mellan sig själv och läsaren. Därmed kan han
visa att inte ens han står utanför manipulationen. Det blir en form av
auktoritetsmarkering för att övertala läsaren. Ordval som ”meningsfullare” och
”alltså” gör att meningsinnehållet kan slås fast. Det kritiska tänkandet förs fram som
skydd mot manipulation och propaganda.

Deshalb ist es erforderlich, diese Hintergründe kennenzulernen, um nicht unbewußt oder
falschen Voraussetzungen einer Sache zuzustimmen, sie abzulehnen oder sie zur

                                                
86 Frågan  ”Vad kan vi göra för att inte bli manipulerade” är altså mer meningsfull än frågan ”Blir vi
manipulerade?” Till detta hör förmågan att upptäcka och bli medveten om sammanhang.
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Grundlage von Beurteilung oder Handeln zu nehmen.  (Politik, Ein Lehr- und
Arbeitsbuch, 1979, s. 83-84)87

Genom ordval som ”nödvändigt”, ”omedvetet” och ”på falska grunder” kan
läsaren övertygas om att ett kritiskt förhållningssätt alltid är nödvändigt för att inte bli
manipulerad. I böckerna belyses främst den negativa betydelsen av ordet
propaganda. Genom att i stort tiga om den positiva betydelsen försvinner detta sätt
att använda ordet ur läsarens tankar. Detta förstärks av att propaganda förknippas
med nationalsocialismen och dess sätt att föra ut sitt budskap. Dessutom har texten
slagit fast att medborgarna blir manipulerade av media. Det som inte diskuteras är
skillnaden mellan manipulation, propaganda och indoktrinering. I texten visas
exempel på propaganda och indoktrinering, men dessa exempel hämtas från andra
länder och annan tid, varför det framstår som om propaganda och indoktrinering inte
förekommer i Västtyskland.

I samband med att åsiktsfrihet diskuteras görs en jämförelse med åsiktsfrihet i
skolan  och det betonas att elever har samma rätt till åsiktsfrihet som andra. Lärare
uppmanas i ett uttalande från Kultusministerium88 att acceptera elevers kritik och
ifrågasättande, då detta hjälper dem att lära sig ett självständigt tänkande.

Das Grundrechte auf freie Meinungsäußerung steht dem Schüler auch in der Schule zu.
Die Schule muß im Rahmen ihres Bildungsauftrags die freie Meinungsäußerung des
Schülers fördern […]  (Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1979, s. 114)89

Texten gör skillnad på elevtidning och skoltidning för att visa var gränsen för elevers
yttrandefrihet kan gå. Elevtidningar är elevernas egna tidningar och i dessa får de
skriva vad de vill. Skolledningen har däremot rätt att förbjuda tryckningen av vissa
uttalanden i skoltidningen, då den måste ses som en symbol för skolan och inte bara
eleverna. Genom en auktoritetsmarkering framhålls att elever har rätt till
yttrandefrihet, samtidigt som detta delvis tas tillbaka genom påpekandet att
skolledningen ansvarar för innehållet i den officiella skoltidningen. Så länge åsikter
och yttranden endast berör skolans inre arbete och klassrumssituationen är
yttrandefrihet tillåten, men om eleverna vill föra ut synpunkter utanför skolan, via en
officiell kanal måste synpunkterna först godkännas.

Jämlikhet och rättvisa

Gleichheit vor dem Gesetz bedeutet somit, daß Gleiches gleich, Ungleiches aber ungleich
behandelt werden muß  (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 79)90

                                                
87Därför är det nödvändigt att lära sig känna igen denna bakgrund, för att inte omedvetet eller på falska grunder
instämma i en sakfråga, avslå den eller ta den som grund för ett omdöme eller ett handlande
88 Kultusministerium är ett samarbetsorgan för utbildningsfrågor.
89 Grundrätten till yttrandefrihet gäller också för elever i skolan. Skolan måste befordra yttrandefriheten inom
ramen för sitt utbildningsuppdrag.
90 Likhet inför lagen betyder därmed att lika behandlas lika men att olika måste behandlas olika.
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Även i dessa läroböcker förs det fram att jämlikhet endast innebär likhet inför lagen.
Någon annan innebörd i begreppet går det inte att komma fram till på grund av det
spänningsförhållande som råder mellan jämlikhet och frihet. Likhet inför lagen
innebär att de medborgare som har vissa specifika förutsättningar måste behandlas
utifrån dessa och detta för med sig ett förbud att särbehandla någon på grund av kön,
härstamning, hemort, ras, språk, tro och politisk åskådning.

I läroböckernas text hävdas det att principen om en välfärdsstat innebär ett tvång
för staten att förbättra medborgarnas levnadsvillkor. Den sociala tryggheten ska
garanteras genom en rätt till existensminimum. De medel som används för att
åstadkomma en social rättvisa måste kunna förena solidaritet med eget ansvar och
egen initiativkraft. Statens mål med välfärdspolitiken ska vara att ge var och en chans
att gestalta sina egna livsvillkor. Den egna initiativkraften lyfts fram och betonas.

Makt och maktbegränsning

Kennzeichen eines demokratischen Staates ist es, daß Gewalt nur im Rahmen einer
allgemeinverbindlichen Rechtsordnung und nur mit Billigung der Mehrheit der Bürger
angewendet werden darf.  (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 26)”91

I läroböckerna framhävs det alltjämt att makt är ofrånkomlig i en demokrati, men nu
fördjupas diskussionen om maktens relation till rättsordningen. ”Die Herrschaft des
Gesetzes”, lagarnas herravälde, leder till att statens handlingar blir förutsebara för
medborgarna och därigenom skapas ett rättsskydd för dem. Samtidigt framgår det att
medborgarna själva har medverkat till att utforma den makt som finns och denna
maktlegitimering framstår som oerhört väsentlig. Det maktbegrepp som betonas är
fortfarande ett weberianskt maktbegrepp.

Politische Macht kann entsprechend definiert werden als das Vermögen, bei der
Gestaltung der öffentlichen Ordnung den eigenen Willen auch gegen Widerstrebende
durchzusetzen  (Politik im 20, Jahrhundert, 1975, s. 31)92

Detta maktbegrepp får en motsvarighet i en förklaring till vad det innebär att regera.
På detta sätt jämställs makt och regering, men underförstått finns det ett antagande
om att den föreställning som genomdrivs är majoritetens föreställning.

Es regiert, wer in der Komplexität des Willensbildungsprozesses seine Vorstellungen
durchsetzen kann  (Ellwein)  (Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1979, s. 194)93

Ovanstående citat visar att regering och riksdagsmajoritet måste kunna genomdriva
och verkställa beslut som går mot en minoritets önskningar. Läroböckerna framhåller
särskilt att minoriteten måste acceptera detta med tanke på att minoriteten kan bli en
                                                
91Det är ett kännetecken på en demokratisk stat, att makt endast används inom ramen för en allmänt bindande
rättsordning och endast med samtycke av majoriteten bland medborgarna
92 Politisk makt kan definieras på motsvarande sätt, som möjligheten att genomföra sin vilja trots motstånd vid
den offentliga gestaltningen.
93 Den regerar, som i viljebildningsprocessens komplexitet kan genomföra sina idéer
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majoritet och att minoriteten skyddas av personliga och politiska rättigheter. En
framgångsrik politik innebär ju att kunna genomföra politiska handlingar och beslut i
form av kompromisser utan att någon grupp därigenom förtrycks. De garantier som
ska skydda minoriteten har giltighet för alla medborgare och är knutna till de
mänskliga rättigheterna.

In der rechtsstaatlichen Demokratie ist Herrschaft im Auftrage und mit der Billigung der
Mehrheit jedoch dadurch für die Minderheit erträglich, weil unversichtbare Interessen der
Minderheit durch Garantien der persönlichen und politischen Freiheit geschützt sind.
(Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 31)94

På så sätt kan majoritetens makt försvaras samtidigt som det rådande statsskicket
både förklaras och försvaras. Texten problematiserar således relationen mellan en
majoritet och en minoritet.

Statens roll
Även när läroböckerna ska beskriva begreppen samhälle och stat kommer
motsättningen mellan ett individualistiskt och ett gemenskapspräglat perspektiv fram.
En diskussion förs i båda läroböckerna huruvida staten eller samhället kan sägas vara
det överordnade begreppet. I ”Politik im 20. Jahrhundert hävdas det att staten är
överordnad samhället. För att stödja påståendet hänvisas det till Hegel och dennes
tankar om förhållandet mellan stat och samhälle. Hegel får då symbolisera ett
gemenskapsperspektiv. I ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch” hävdas det att Kant
sagt att det högsta målet för politiken är att förverkliga ”det borgerliga samhället”
med dess mål att ge varje individ högsta möjliga frihet. Samhället skulle därför vara
det överordnade begreppet, men samtidigt hävdas det att stat och samhälle inte går
att särskilja, eftersom det handlar om samma människor.

Under den här perioden framstår staten som en garant för individens personliga
frihet. Regeringen kan till och med tvingas skapa ett frihetsutrymme för individen
genom att hållas ansvarig för den förda politiken. Detta förhållande betonas mycket
kraftigt under perioden, vilket kan ses som en eftergift åt kraven på mer individuellt
inflytande. Samtidigt kan det faktum att texterna framhåller en ansvarig regering som
betydelsefull för individens frihet också ses som ett försvar av den rådande
demokratin och ett inslag i den motsättning som råder mellan socialism och
västerländsk demokrati. Rättsordningen leder staten i dess handlande genom att dess
regler förklarar hur de olika politiska idealen ska tolkas.

Staten jämställs också med marknaden, såtillvida att staten ska vara en medlare
mellan intressegrupper och att ledningen för staten ska väljas i en
konkurrenssituation.

Der Staat übernimmt faktisch die Rolle des Marktmechanismus, d.h. er sorgt für den
Ausgleich der Interessen  (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 85)95

                                                
94 I en rättsstatlig demokrati uthärdas ändå makt på uppdrag och med samtycke av majoriteten därför att
minoritetens oeftergivliga krav skyddas genom garantier för den personliga och politiska friheten
95 Staten övertar faktiskt marknadens roll, dvs. den sörjer för ett utjämnande av intressen.
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Staten ska även vara en garant för en viss form av social rättvisa. Socialpolitiken ska
användas för att ge medborgarna ett visst existensminimum, så att de kan utnyttja sin
frihet och förverkliga sina egna livsplaner.

In einer Gesellschaft die Menschenwürde als obersten gemeinsamen Wert anerkennt und
in der die Politik der freien Entfaltung der Person dienen soll, dürfen Sozialleistungen
nicht Almosen sein. Sie dürfen aber auch den Leistungswillen der einzelnen und der
Gruppen nicht hemmen, sondern sollen ihn fördern. Formale Freiheitsrechte sollen
materiell gesichert, Ungleicheiten so weit abgebaut werden, daß jeder die Chance hat,
durch Entfaltung seiner Kräfte sein Leben zu gestalten. (Politik, Ein Lehr- und
Arbeitsbuch, 1979, s. 378)96

I detta citat blir motsättningen mellan individens frihet och medborgarnas sociala
jämlikhet tydlig. Staten måste finna en balans mellan frihet och social rättvisa, dels för
att inte inkräkta på någons frihet, dels för att ge människor möjlighet att förverkliga
sin frihet. Det framstår ändå som oklart hur frihet, eget ansvar och initiativförmåga ska
relateras till resursfördelningen. Frihet skapar en vilja och en möjlighet att genomföra
egna livsplaner samtidigt som resurser behövs för förverkligandet av dessa.  

I ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch” förs en diskussion om Förbundsrepubliken
verkligen kan betraktas som en rättsstat. Det finns visserligen en rättsordning och
rättigheter men staten har möjlighet att inskränka rättigheterna. Den konflikt som
finns i samhället mellan frihet och styrning förs här upp till ytan liksom i diskussionen
om politik och vilka uppgifter politiker ska ha. Det hävdas att politiker ska försöka
reglera de konflikter som kan uppstå mellan medborgarna och staten, men för att klara
detta behövs ett system av institutioner och organ som är styrda av rättsregler. För att
belysa problematiken skildras hanteringen av narkotikahandeln med de
inskränkningar som den polisiära hanteringen för med sig. Det framstår som ett hot
mot frihetsrätten att polisen fått rätt att avlyssna medborgarnas telefonsamtal utan att
i förväg meddela berörd part. Två politiker för en debatt kring denna fråga utan att ett
givet svar ges. Detta kan karakteriseras som ett försök att övertyga läsaren om
nödvändigheten av att genomföra inskränkningar av grundrättigheter, då
problematiken rör ordningen i samhället. Som motvikt behandlas medborgarnas
ställningstagande till abort och författningsdomstolens hanterande av abortfrågan.
Läsaren får följa en abortdebatt men texten talar inte om hur en abortfråga bör
hanteras. Abortdebatten handlar mer om samvetsfrihet och hur politiken eller staten
ska agera när en fråga berör individens samvetsfrihet. Samvetsfrihet är en av de
friheter som inte får inskränkas och därför måste politikerna i så hög grad som möjligt
undvika att besluta i dylika frågor, sägs det. Genom dessa två motbilder ges en bild av
vilka uppgifter staten har och hur staten ska förhålla sig både till individen och till

                                                
96 I ett samhälle som har människovärdet som högsta gemensamma värde och i vilken politiken ska tjäna
individens fria utveckling, får socialbidrag inte betraktas som en allmosa. Det får dock inte hämma individers
eller gruppers egen initiativförmåga, utan ska befordra den. Formella frihetsrättigheter ska säkras materiellt,
orättvisor byggas bort, så att var och en har en chans, att gestalta sitt eget liv genom en utveckling av sina
krafter.
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frågorna. Problematiken frihet och styrning blir mycket tydlig i dessa exempel och
texten visar vid vilka tillfällen det är möjligt att inskränka friheten.

Ett annat problem som återigen behandlas rör den alltmer växande byråkratin. Den
allt större och omfattande förvaltningen har lett till ett expertvälde som medborgarna
har liten möjlighet att påverka.

Zu den deutschen Besonderheiten des öffentlichen Dienstes scheint es zu gehören, daß die
Verwaltung häufig noch als ”Obrigkeit” dem Bürger als ”Untertan” gegenübertritt und
in ihm den Egoisten sieht, den es im Interesse des ”Ganzen” in Schranken zu halten gilt.
(Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1979, s. 241)97

Kostnaderna för förvaltningen har dessutom ökat samtidigt som effektiviteten
minskat. I ”Politik im 20. Jahrhundert” åskådliggör tabeller den ökning av
statsutgifter som skett på grund av den växande förvaltningen, liksom den takt med
vilken förvaltningen växer. Den positiva sidan av förvaltningens och den offentliga
verksamhetens tillväxt påstås vara att ett ökande antal medborgare får arbete inom
den offentliga sektorn. I textens behandling av frågan tydliggörs den konflikt som
finns och att konflikten finns på flera nivåer. I ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch”
behandlas medborgarnas kontakter med förvaltningen och de vägar som finns för
medborgarna att överklaga förvaltningsbeslut.

Medborgarnas roll
Det mest framträdande som berör medborgarnas roll under den här perioden, är kravet
på mer demokrati och inflytande. Redan under föregående period infördes en form av
medbestämmande för arbetstagare. Som ett svar på medborgarnas kritik mot bristande
inflytande utvidgas nu medbestämmanderätten och införs inom fler samhällsområden,
till exempel inom skolväsendet. Detta förs fram som ett bevis på att
medbestämmanderätten inte är knuten till rösträtten. Medbestämmanderätten beskrivs
även som en del i den pluralistiskt organiserade demokratin genom att föras fram som
en maktdelningsfunktion. Det finns dock en gräns för medborgarnas rätt till
medbestämmande.

Die Binnendemokratisierung sozialer Zweckgebilde entspricht dem aus personaler
Betroffenheit abgeleiteten Recht auf Mitbestimmung. Sie findet jedoch eine Grenze der
für die Erreichung der Sachzwecke nötigen fachlichen Kompetenz und der ihr
entsprechenden rechtlich fixierten Verantwortung. Deshalb sollte man unterscheiden
zwischen unbegrenzt möglicher Interessenvertretung und Mitsprache einerseits und
förmlicher Mitbestimmung andererseits.  (Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1979, s.
57).98

                                                
97 Det tycks höra till den tyska egenheten i den offentliga förvaltningen att som ’överhet’ betrakta medborgaren
som ‘undersåte’ och se honom som en egoist, vilken det gäller att hålla kort i ‘helhetens’ intresse
98 Den demokratisering inom olika sociala områden som uppstått för vissa ändamål motsvarar det krav på rätt till
medbestämmande som kommit från berörda individer. Den finns ändå en gräns vid behovet av saklig kompetens
för att nå sakmål och det motsvarande rättsligt fixerade ansvaret. Därför bör man skilja mellan möjlig
intresserepresentation  med medbestämmande å ena sidan och ett formellt medbestämmande å andra sidan.
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I detta citat återspeglas att kravet på mer inflytande lett till medbestämmande inom
olika områden. Det framstår dock som osäkert var gränsen för medbestämmande
egentligen går. Klart är att en viss sakkunskap anses vara nödvändig inom vissa
områden och att de som deltar i beslut också måste kunna ta rättsligt ansvar för
beslutet. Denna gräns för då med sig att medborgare som inte har nått straffmyndig
ålder utestängs från ett formellt medbestämmande. Det som därmed sägs implicit i
citatet är att elevers medbestämmanderätt enbart innebär en intresserepresentation,
eftersom de ännu inte är juridiskt ansvariga.

Rösträtten lyfts fram som en politisk och formell medbestämmanderätt och det
hävdas att valet är det tillfälle när medborgarna kan uttrycka sin röst. Detta trots att
texterna även hävdar att medbestämmande inte är knutet till rösträtten. Den formella
medbestämmanderätten knyts dock till både rösträtt och sakkompetens samt ansvar.
Genom att koppla ihop rösträtt och beslutsrätt framställs en maktutövande och
påverkande väljare. Texten slår här fast att medborgarna måste ta ansvar för politiska
frågor.

Politische Fragen sind nicht Sachfragen, die Fachleute entscheiden können. Politische
Fragen sind Fragen menschlicher, personaler Betroffenheit, Fragen die die Interessen und
Uberzeugungen, das Selbstverständnis von Personen und Gruppen betreffen. (Politik, Ein
Lehr- und Arbeitsbuch, 1979, s. 50)99

Kursiveringen betonar huvudbudskapet och lyfter fram det, så att läsaren inte kan
undgå att se och läsa det.

För att ytterligare poängtera den politiska medbestämmanderätten  framhävs
medlemskap i politiska partier, men också medlemskap i föreningar. Partianslutningen
påstås vara den viktigaste vägen till inflytande.

Die in den Parteien organisierten Bürger stehen also der politischen Willensbildung
innerhalb der verschiedenen Staatsorgane am nächsten; sie haben ein höheres Maß an
politischem Einfluß als derjenige, der nur alle vier Jahre zur Wahlurne geht (Wahlbürger)
[...]   (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 196).100

De medborgare som ansluter sig till ett parti har enligt detta citat ett stort inflytande,
även mellan valen, men det framförs också att det är svårt att nå inflytande inom
partierna. I läroböckerna betonas det att partilagen kräver att partier ska ha en inre
demokratisk uppbyggnad och att varje partimedlem ska kunna påverka partiets
verksamhet. Samtidigt visar texterna att partiernas uppbyggnad är byråkratisk och att
endast ett fåtal personer har möjlighet att styra partiernas dagliga verksamhet.
Ungdomar och studenter har riktat kritik mot detta sedan mitten av 60-talet, påpekas
det i ”Politik im 20. Jahrhundert” och här möter läroboken ungdomarnas krav och
kritik genom att föra fram att den är berättigad. Som ett försvar för den rådande
partiorganisationen skildras hur hårt toppstyrt det nationalsocialistiska partiet var och

                                                
99 Politiska frågor är inte sakfrågor som experter kan avgöra. Politiska frågor är frågor som berör mänskliga och
personliga förhållanden, frågor som berör intressen och övertygelser, personers eller gruppers självförståelse.
100 De medborgare som är anslutna till partier står alltså nära den politiska viljebildningen inom olika statsorgan;
de har ett större mått inflytande än de som nöjer sig med att gå till valurnan vart fjärde år (röstberättigade) [...]
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det östtyska socialdemokratiska partiet är. Partierna jämställs med varandra och den
nuvarande organisationen kan framstå som god med hjälp av dessa motbilder.

Antalet anslutna medborgare till ett parti är dock ganska lågt och en av
anledningarna till detta påstås vara just bristen på inflytande inom partiet. I ”Politik,
Ein Lehr- und Arbeitsbuch” väljer man att återge ett linjediagram som visar hur
medlemsantalet i partierna ökar och hur ökningen blir särskilt kraftig under 70-talet,
samtidigt som det skrivs att få medborgare är anslutna till partierna. Genom att
hänvisa till dessa tabeller föreskrivs ett förhållningssätt. Medborgarna bör ansluta sig
till partier annars kan de riskera att hamna utanför den politiska processen, speciellt
med tanke på det ökande medlemsantalet. Text, bild och diagram samverkar för att
stödja tanken om att medborgare bör vara anslutna till partier. Samtidigt förs en
diskussion om partier verkligen är nödvändiga för integrationsprocessen. Alla partier
sägs vara ganska lika i sina program och de strävar bara efter egen framgång. Båda
läroböckerna påpekar att det behövs en fortlöpande diskussion om partisystemets
utformning för att demokratin ska utvecklas. Genom att på detta sätt beskriva två
olika bilder av partier och partimedlemmar lyckas texterna både försvara det rådande
och föreskriva ett förhållningssätt och tillmötesgå ungdomars kritik av det rådande.
Texterna framstår som motsägelsefulla genom denna pendling mellan ytterligheterna
att kunna och att inte kunna påverka. Denna pendling kan ytterst ses som ett uttryck
för konflikten mellan frihet och styrning.

Medborgare som inte vill ansluta sig till ett politiskt parti kan i stället vända sig till
en förening eller intresseorganisation och genom denna utöva inflytande. Även den
minsta lilla förening framhävs som viktig och betydelsefull för det politiska livet, då
det ger medborgarna möjlighet till inflytande på olika sätt, även om föreningars mål
primärt inte är politiskt.

Auch ein Kleingärtnerverein kann in eine solche Lage geraten, wenn etwa vom
Stadtparlament der Bau einer Straße gerade auf dem Gelände der Kleingartenkolonie
geplant ist. Er wird nach Mitteln und Wegen suchen, um die Politiker von ihrem Vorhaben
abzubringen, durch Gutachten über die dort geschaffenen Werte, vielleicht über andere
Möglichkeiten, durch Beschwerden, durch Zeitungsartikel und Leserzuschriften, durch
Protestresolutionen und -aktionen.  (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 201)101

Med dessa ord beskrivs en aktiv och kunnig medborgare som vet hur man kan göra
sin röst hörd i samhället. På detta sätt kan läsaren övertalas till att tro på ett
medlemskap i en förening. Bilder används för att stödja texten och dessa bilder
berättar om livet i olika föreningar. En bild på en småkoloniförening visar glada
människor som sitter vid ett långbord och dessa människor vänder sig alla leende mot
betraktaren, varför bilden är välkomnande (fig. 2). För att ytterligare poängtera värdet
av att vara medlem i en förening belyses det med siffror hur stort antal medborgare
som är medlemmar i en förening.

                                                
101 Även en liten småkoloniförening kan komma i ett sådant läge när någon stadsfullmäktige planerar att bygga
en gata exakt på småkoloniområdet. Då söks det efter medel och vägar att få politikerna på andra tankar, genom
sakkunnigutlåtande över det värde som skapats, kanske över andra möjligheter, genom besvär, genom
tidningsartiklar och insändare, genom protestresolutioner och protestaktioner.
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Verhältnismässig wenig Menschen in der Bundesrepublik (etwa 4% der Wähler) sind
Mitglieder von Parteien. Sehr viele (z.B. rd. 40% der Arbeitnehmer) aber gehören
irgendeiner Vereinigung an. (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 197).102

I samband med diskussioner och skildringar av föreningslivet nämns även det
allmänna bästa och nödvändigheten att underordna enskilda intressen. Friheten, som
föreningslivet medför, måste hanteras på rätt sätt.

Die einzelnen und die Gruppen wollen und sollen ihre partikularen Interessen vertreten
können; aber gerade weil dies ein gemeinsammes Interesse ist, muß die
Interessenvertretung so geordnet werden, daß das Gemeinwohl (Gesamtinteresse) nicht
mißachtet wird. (Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1979, s. 77)103

Denna betoning av gemenskapen och det allmänna bästa är ganska mild jämfört med
tidigare period. Här hävdas det att en underordning bara behöver ske om det
verkligen handlar om ett gemensamt intresse och det handlar endast om att inte
ringakta det gemensamma intresset. Vad detta innebär lämnas åt läsaren att fundera
över.

Det finns flera andra möjligheter till påverkan inbyggda i systemet. Ett
förvaltningsbeslut kan förändras genom ett överklagande till en högre myndighet.
Om en tjänsteman har varit särskilt otrevlig eller vägrat utföra sina åligganden går det
också att överklaga till högre myndighet. Petitionsrätten skrivs också fram som en
viktig del i det inflytande som medborgaren påstås ha.

Jedermann hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich
mit Bitten und Beschwerden an die zuständigen Stellen und an die Volksvertretung
zu wenden  (Politik im 20. Jahrhundert, 1975, s. 176)104

Dessa möjligheter är bundna till rättsordningen. Fungerar det inte att använda sig av
klagomål, så finns det ytterligare möjligheter. Medborgarna kan samla in underskrifter,
anordna demonstrationer, starta kampanjer eller gå med i olika aktionsgrupper
(Bürgerinitiativen). Dessa maktmedel som medborgaren kan utnyttja, innesluts i
frihetsbegreppet. Medborgaren har också en motståndsrätt, i form av ordervägran
eller bruk av våld, som denne kan utnyttja, när inget annat hjälper. Denna
motståndsrätt har numera fått grundlagsstatus. Den infördes som ett svar på
medborgarnas kritik mot ett författningstillägg, 1968, vilket innebar att ett
undantagstillstånd kunde införas om något hotade den frihetligt-demokratiska
ordningen. Författningstillägget bör ses i relation till de terroristdåd som inträffade i
slutet av 1960-talets Västtyskland. Dessa terroristdåd, liksom Baader-Meinhofligan
omnämns inte i läroböckerna och på så sätt utelämnas en rimlig förklaring till denna
”Notstandsverfassung”.
                                                
102Förhållandevis få människor i förbundsrepubliken ( ungefär 4% av väljarna) är medlemmar i ett parti. Många
fler ( t.ex. 40% av arbetstagarna ) tillhör däremot någon förening.
103Individer och grupper vill och ska kunna få sina intressen företrädda, men just då det är ett gemensamt intresse,
måste intresserepresentationen ordnas så att det allmänna bästa (gemensamma intresset) inte ringaktas.
104 Var och en har rätt att ensam eller tillsammans med andra skriftligt vända sig till behörig myndighet och till
folkrepresentationen med anhållanden och besvär
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”Politik im 20. Jahrhundert” väljer att behandla det nytillkomna
samhällsfenomenet aktionsgrupper eller Bürgerinitiative under temat föreningar och
intresseorganisationer. Aktionsgrupper påstås vara en form av medborgerlig
sammanslutning med rötter från 1800-talet, då frågorna som aktionsgrupperna förde
fram mest handlade om utbildningsväsendet och politiska rättigheter. I dag sägs
aktionsgrupperna bestå av en starkt politiserad minoritet som vägrar att hålla fast vid
det bestående och kritiserar bristen på inflytande. I samband med temat åsiktsfrihet
debatteras aktionsgrupperna i ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch”. Där hävdas det
att aktionsgrupper eller ”Bürgerinitiative” är en ny form av åsiktsartikulering och att
dessa grupper kan påverka diskussioner och den politiska viljebildningen på ett
positivt sätt. Det handlar visserligen om ett utomparlamentariskt fenomen och de
flesta deltagare i aktionsgrupperna tillhör den övre medelklassen och därför är det
inte ett allmängiltigt fenomen, enligt läroböckerna. Böckerna behandlar
aktionsgrupperna som ett relativt ofarligt fenomen genom att påstå att de frågor som
aktionsgrupperna mest engagerar sig i rör frågor som att bygga nya daghem,
förhindra byggandet av en ny gata eller ett kärnkraftverk. Beskrivningen av dessa
grupper ges dessutom ett mycket litet utrymme.

Sammanfattning av perioden

Perioden beskrivs som splittrad och orolig, främst på grund av den konfrontation
mellan olika ideologier som sker. Konfrontationerna återspeglas även i läroböckernas
komposition genom att beskrivningen av de olika ideologierna görs i form av
motbilder. En autonomt legitimerad demokrati ställs mot en heteronomt legitimerad
demokrati, Kants och Marx’ frihetsbegrepp ställs mot varandra och den västerländska
jämlikheten ställs mot den kommunistiska. Dessa motbilder används för att förklara
skillnaderna mellan olika demokratimodeller, men även för att övertyga och övertala
läsaren om att den frihetliga demokrati ger medborgarna de största möjligheterna till
personlig frihet och ett personligt deltagande i samhällets politiska gestaltning.
Endast i den frihetliga demokratin kan medborgarna förverkliga sina egna livsplaner.

Läroböckernas text utgör ett försvar för den rådande demokratimodellen.
Samtidigt lyfter läroböckerna fram den kritik som finns och framhåller det berättigade
i den. Medborgarnas krav på mer demokrati specificeras och samtidigt bemöts dessa
krav genom att de redan existerande möjligheterna räknas upp. Föreningslivet med
dess fördelar och möjligheter till inflytande framhävs och som motbild ges
aktionsgruppernas handlingar. Aktionsgrupperna bagatelliseras genom att de krav de
ställer, framförs som ganska lika de krav som en förening brukar ställa. Kraven handlar
ju mest om att få en gata avstängd eller att få ett daghem byggt.

Det är genomgående ett individperspektiv som framhävs i läroböckerna. Texterna
behandlar och betonar en personlig och utvecklande frihet. För att friheten ska vara
utvecklande måste medborgarna kunna delta i samhällets politiska gestaltning och
detta deltagande skrivs fram som individuellt, trots att det mest är rösträtten som
beskrivs. Den individuella betoningen åstadkoms genom att texterna lyfter fram
medbestämmande och individernas egna aktioner, som demonstrationer,
flygbladsaktioner, föreningsliv och partianslutning.
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Aktionsgruppernas vara - kampen för att återupprätta gemenskapen
(1984-1992)

Samhället är fortfarande präglat av en viss oro. Medborgargrupper ställer olika krav
på politikerna och dessa krav uttrycks i aktioner eller demonstrationer som stör
ordningen i samhället. Aktionsgrupperna vänder sig mot försvarets fortsatta
upprustning och mot den ökande användningen av kärnvapen, men framförallt
protesterar de mot den fortsatta miljöförstöringen. Miljöpartiet ”de Gröna” har fått ett
starkt fotfäste och blivit ett institutionaliserat parti. Fortfarande ställer medborgarna
krav på mer demokrati, vilket synliggörs i läroböckerna genom att Brandts uttalande
från 1960-talet om att våga mer demokrati nu lyfts fram och betonas.

Tidsperioden har bestämts utifrån de teman och konfliktområden som är
förhärskande. Både teman och konfliktområden liknar de som förekommer under
föregående period. Det övergripande temat handlar alltjämt om att ställa olika
demokratimodeller mot varandra, men nu ställs den representativa demokratin mot
gräsrotsdemokratin. Motståndaren befinner sig under innevarande period inom
gemenskapen och detta kommer till uttryck bland annat i följande citat.

Ist Bonn doch Weimar?105 (Bürger im demokratischen Staat, 1984, s. 5)

Detta citat inleder ett resonemang kring aktionsgrupper och visar den konflikt som
karakteriserar perioden samt den tveksamhet som finns till aktionsgrupper.
Socialismen lyfts fortfarande fram som den stora fienden i förhållande till den
västerländska demokratin, men det övergripande temat rör främst aktionsgrupperna
och deras förhållningssätt till den representativa demokratin. Jag har därför valt att
benämna det övergripande temat aktionsgruppernas vara eller icke vara. Flera
konfliktområden utvecklas ur det övergripande temat, framförallt konflikten mellan
individ och gemenskap samt konflikten mellan frihet och styrning. Den kraftiga
betoningen av frihet i allmänhet och en individuell frihet i synnerhet, som förekom
under föregående period försvinner och i stället betonas ordning och gemenskap. I
texten framträder också ett mindre konfliktområde som förefaller vara svårt att
hantera. Detta konfliktområde berör medborgarnas aktivitet och engagemang. Texten
lyfter fram det betydelsefulla i medborgarnas engagemang och aktivitet samtidigt som
det sätts en gräns för detta engagemang. Perioden karakteriseras sålunda av en kamp
för att nå balans mellan demokratins centrala värden som frihet och gemenskap
genom att försöka återinföra principerna om det allmänna bästa och en fredlig
samexistens. Alla problem som drabbar samhället under denna period beskrivs utifrån
dessa principer.

                                                
105 Är Bonn i alla fall Weimar?
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Beskrivning av samhällskunskapsböckerna

Textkorpus utgörs av flera läroböcker men det är främst tre böcker som används för
att återge det övergripande temat och de konflikter som syns i texten. Dessa tre
böcker skiljer sig sinsemellan både till innehåll och framställningssätt och därmed
uppnås en variation i textmassan. ”Bürger im demokratischen Staat” fokuserar sitt
innehåll mot aktionsgrupper och deras verksamhet. Hela boken kan ses som en väl
upplagd argumentation för det rådande systemet. Den inleds med en beskrivning av
aktionsgrupper och beskrivningen avslutas med att en röst framhåller de möjligheter
som redan finns. I mitten av boken återkommer detta sätt att behandla
aktionsgrupperna och i slutet av boken upprepas detta igen. Dahrendorf avslutar
boken med en argumentation kring gräsrotsdemokrati och den representativa
demokratin, i vilken han bland annat hävdar att den representativa demokratin ger
utrymme för egna initiativ medan gräsrotsdemokratin kväver medborgarnas initiativ.

Die repräsentative Demokratie erlaubt Initiative; die Basisdemokratie erstickt Initiative.
Ohne Initiative aber gibt es keinen Fortschritt. (Bürger im demokratischen Staat, 1984, s.
174)106

Citatet är representativt för den argumentation som sker i boken. Argumentationen
övertygar läsaren, men en del språkliga uttryck i argumentationen arbetar med att
övertala läsaren om budskapet. I citatet ovan används till exempel ordet ”kväver”
som motsats till ”tillåter”, medan ”initiativ” kopplas ihop med ”framsteg”. Genom att
använda de språkliga uttrycken på detta sätt erhålls en övertalande effekt. Både
bilder och karikatyrer används för att få fram budskapet. I ”Politik, Ein Lehr- und
Arbeitsbuch” fokuseras innehållet mot en beskrivning av politik och politisk
verksamhet. Budskapet i boken är dock huvudsakligen detsamma. Det rådande
systemets möjligheter till politiskt deltagande förs fram parallellt med en kritik riktad
både mot medborgarnas brist på engagemang i politiska frågor och
aktionsgruppernas agerande. Den tredje boken ”Politik im 20. Jahrhundert”
beskriver främst demokratins innehåll och statens politiska uppbyggnad.
Läroböckerna är relativt öppna i sitt framställningssätt, trots att ett visst budskap förs
fram. Den öppna texten skapas via en mängd olika tekniker som användningen av
obesvarade frågor, karikatyrer och många olika röster samt genom att de politiska
frågorna behandlas ur olika perspektiv.

Läroböckernas intentioner är att övertyga läsaren om att det ryms en mängd
möjligheter till inflytande och påverkan inom det rådande systemet och att innehållet i
demokrati förändras utifrån medborgarnas önskemål. Önskemålen måste dock vara
baserade på en majoritetsvilja och vara förenliga med det allmänna bästa. Dessutom
ska elever lära sig ett självständigt tänkande och att fatta välgrundade beslut.

Det är uppenbart att vissa händelser väljs ut för att förstärka intentionerna i
läroböckerna, i det här fallet att försvara den rådande demokratin. Händelser som lyfts
fram rör aktionsgrupperna, abortfrågan och motståndet mot en folkräkning 1983.
                                                
106 Den representativa demokratin tillåter initiativ; gräsrotsdemokratin kväver initiativ. Men utan initiativ sker
inga framsteg.
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Fortfarande nämns inte Baader-Meinhof-ligan, terroristdåd eller eventuella
nynazistiska tendenser. En viss främlingsfientlighet lyfts visserligen fram, men
mestadels  handlar den om att Västtyskland inte kan ta emot flyktingar eller
invandrare på grund av för stor befolkningstäthet och vissa ekonomiska svårigheter.
Genom urvalet av händelser lyckas texten förmedla en bild av ett relativt lugnt
samhälle som förmår att möta och bemöta den samhällskritik som förs fram.

Kompositionen arbetar för att förverkliga intentionerna främst genom att texterna
är argumenterande. De texttyper som förekommer i övrigt är främst beskrivande och
förklarande. Texterna innehåller kursiveringar och fetstil för att framhålla
betydelsefulla begrepp och fenomen. Det görs även försök att förknippa kunskapen
med en vardagsvärld, vilken ibland kan vara ungdomars och ibland myndiga
medborgares. Att lyfta fram aktionsgruppernas handlingar är också ett sätt att
anknyta texterna till samtida händelser och därmed till läsarens förståelse av politiska
fenomen. Karikatyrer används i hög grad för att framställa medborgarnas kritik mot
politiska handlingar. Dessa gör texten mer öppen och ger läsaren en möjlighet att
själv reflektera över det framställda fenomenet, samtidigt som karikatyrerna för fram
ett sanningsanspråk på att medborgarna verkligen kritiserar det politiska systemet.
Det förekommer olika röster i böckerna, även om de tydliga rösterna nu är färre. Detta
är mest märkbart i ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch”, som under föregående period
innehöll en stor mängd röster. En del av de röster som nu förekommer är dolda och en
del får tala genom författaren, men på ett sådant sätt att läsaren förstår att en annan
röst blandas med författarens.

Försvaret av det rådande statsskicket blir påtagligt i ”Bürger im demokratischen
Staat” genom sättet att arbeta med motbilder. Aktionsgruppernas handlande beskrivs
som delvis berättigat, men detta dras tillbaka genom att hänvisa till och lyfta fram de
möjligheter som finns i systemet samt genom att betona det allmänna bästa och
gemenskapen. Bilder används även för att åskådliggöra begrepp och händelser och
dessa skildrar huvudsakligen olika aktiviteter. Detta tyder på att läsaren ska övertalas
till att själv vara aktiv. De bilder som skildrar lagstadgade handlingssätt återfinns ofta
på real plats, varför detta framstår som det riktiga handlingssättet. På så sätt kan
läsaren övertalas om att anamma institutionaliserade handlingssätt.

Under perioden används en uttrycksform som mer ska övertyga än övertala läsaren
om vissa förhållanden. En anledning till de mer öppna och tveksamma språkliga
uttrycken kan vara att texterna i hög grad behandlar medborgarnas kritik till det
rådande statsskicket. Det blir då mer givet att argumentera för det existerande genom
att använda vissa språkliga uttryck. Ord som ”jedoch” och ”dennoch” används
flitigt för att ge motbilder och för att kunna återge en viss tveksamhet. De språkliga
motbilderna kan även åstadkommas med hjälp av öppna frågor.

Landesplanung gegen Bürgerinteressen?
Zweimal Widerstand?
Ist Bonn doch Weimar?
Demokratischer Rechtsstaat - oder Bürgerkrieg?
(Bürger im demokratischen Staat, 1984, s. 5-11)
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I dessa citat ryms även en övertalande faktor. Genom att ställa Bonn mot Weimar ska
medborgarna få sig en tankeställare och påminnas om det kaos som rådde och implicit
påpekas det att detta är något som ingen vill ha. Ett liknande resonemang kan föras
runt citatet ”Demokratischer Rechtsstaat - oder Bürgerkrieg”. Just genom att kalla
aktionsgruppernas handlingar för medborgarkrig och ställa detta mot en demokratisk
rättsstat nås en övertalande effekt. Vilken medborgare vill ha kaos och krig? Det finns
även språkliga uttryck som slår fast vissa förhållanden.

Ein Recht zum Widerstand besteht nur, wenn die Grundprinzipien des demokratischen
und sozialen Bundesstaates: [...] beseitigt wurden oder beseitigt zu werden drohen
(Bürger im demokratischen Staat, 1984, s. 10)107

Die Politiker müssen das Interesse des Ganzen des Gemeinwesens im Auge haben; sie
dürfen nicht um opportunistischer Vorteile willen jene Sonderinteressen dem
Allgemeinwohl überordnen (Bürger im demokratischen Staat, 1984, s. 12)108

Ord som ”endast”, ”måste” och ”får inte” har en övertalande effekt och slår fast ett
förhållande. De fastslående uttrycken används mest när vissa väsentliga aspekter av
demokrati förs fram, som motståndsrätt, det allmänna bästa och pluralism och dessa
begrepp ges ett entydigt innehåll, trots sin mångtydighet. Det språk som används i
läroböckerna är, relativt sett, ett distanserat språk. Ord som skapar en gemenskap eller
på något sätt bjuder in läsaren förekommer sällan.

Läroböckerna vänder sig främst till en ung manlig läsare som har goda kunskaper i
språk och som kan förstå abstrakta modeller och läsa diagram. Denne har också en
god förmåga att följa och genomskåda argumentationer och att själv kunna
genomföra en argumentation. Detta framkommer genom textens komposition,
uttrycksform och innehåll. Bilderna visar att läsaren är en aktiv person, företrädesvis
en manlig men det kan vara en kvinna.  Fördelningen män och kvinnor på bilderna är
nu jämnare. I ”Bürger im demokratischen Staat” finns  totalt 25 bilder som framställer
människor i olika sammanhang. Av dessa 25 bilder förekommer det enbart män på 15
och på 10 av dem förekommer det både män och kvinnor. Det finns inte någon enda
bild med enbart kvinnor. Karikatyrerna föreställer huvudsakligen män. ”Politik im 20.
Jahrhundert” innehåller också många bilder och trenden är densamma som i ”Bürger
im demokratischen Staat”. Det kan även noteras att bilderna företrädesvis signalerar
ett gemenskapsperspektiv, då de ofta framställer flera personer som handlar
tillsammans.

                                                
107 Rätten till motstånd gäller bara om grundprinciperna i den demokratiska och sociala förbundsstaten […] skulle
förgöras eller hotas att förgöras.
108 Politikerna måste ha samhällets hela intresse för sina ögon; de får inte underordna det allmänna bästa under ett
särintresse för att få en opportunistisk fördel.
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Tematisk analys

Aktionsgruppernas vara eller icke-vara
Det övergripande temat under perioden behandlar, som nämnts, aktionsgrupperna
och deras agerande. Aktionsgruppernas verksamhet påstås ha börjat med en aktion
mot höjningen av biljettpriset på kollektiva färdmedel, ”Rote-Punkt-Aktion”. Alla de
krav som aktionsgrupperna ställde i början av sin verksamhet beskrivs som ganska
beskedliga men nu sägs kraven vara mer genomgripande och samhällsomstörtande.

Aus dem Geflimmer der Bürgerinitiativen ist ein Flächenbrand geworden109 (Bürger im
demokratischen Staat, 1984, s. 102)

Skildringen av aktionsgrupperna lyfter fram att aktionsgrupperna själva anser sig
försöka påverka politiker i frågor som är av existentiell och allmängiltig art och som
politiker inte tycks bry sig om. Det engagemang och den aktivitet som
aktionsgrupperna visar, förs fram som något positivt, men deras metoder framställs
som odemokratiska och alltför våldsamma. Ordet ”Gewalt” används för att markera
detta  och därigenom tydliggörs det att aktionsgrupperna både fått ett alltför stort
inflytande och att detta inflytande innehåller ett drag av våld. Texterna framhäver
dessutom att aktionsgrupper består av en minoritet med en specifik åsiktsriktning,
som de försöker tvinga på en majoritet. Några av de frågor som aktionsgrupperna vill
föra upp på den politiska dagordningen rör vissa samhällsvärden som miljö och dess
bevarande. Av den anledningen smyger sig en viss tveksamhet in i texterna, vilken
medför en problematisering av förhållningssättet till aktionsgrupperna. Det går helt
enkelt inte att bara avfärda ett fenomen som har positiva effekter för samhället, trots
att vissa handlingar kan ses som odemokratiska.

Eine pluralistische Gesellschaft wie die Bundesrepublik Deutschland muß eine
Gegenkultur hinnehmen können. Sie wird jedoch in ihrer Existenz herausgefordert, wenn
eine Protestbewegung für ihre Positionen und Programme den Anspruch genereller
Gültigkeit erhebt und unter Berufung auf das Prinzip ”Leben” Mehrheitsentscheidungen
nicht mehr akzeptieren will [...] Dennoch ist nicht zu bestreiten, daß das Aufkommen einer
Gegenkultur mit ihrem ökologischen Humanismus schon eine beträchtliche Wirkung
gezeigt hat. (Bürger im demokratischen Staat, 1984, s. 5)110

En total omvärdering av värden och livsfrågor påstås vara på gång i samhället och i
denna omvärdering är aktionsgrupperna en starkt drivande kraft. Här blir det tydligt
att aktionsgrupper ändå har ett stort värde för samhället. Skildringen av
aktionsgrupperna är motsägelsefull, men också problematiserad.

                                                
109Ur aktionsgruppernas flimmer har det uppstått en präriebrand
110 Ett pluralistiskt samhälle som Förbundsrepubliken Tyskland borde ha utrymme för en motkultur. Den blir
likväl utmanad i sin existens, när en proteströrelse gör anspråk på generell giltighet för sin position och sitt
program och inte vill acceptera ett majoritetsbeslut under åberopande av principen ”Livet”. [...] Likväl går det
inte att bestrida att uppkomsten av en motkultur har gett ett stort bidrag med sin ekologiska humanism.
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Läroböckerna återger aktionsgruppernas handlingar med hjälp av text och bild.
Bilderna används ofta för att problematisera beskrivningen av aktionsgrupperna och
deras verksamhet. Ibland stödjer bilderna texten och ibland motsäger de texten, men
hela tiden förmedlas ett budskap via bilderna. Tydligast märks detta i ”Bürger im
demokratischen Staat”, i vilken texten försöker beskriva aktionsgrupper på ett
objektivt sätt, samtidigt som aktionsgruppernas handlande ifrågasätts med hjälp av
bilder och frågeställningar. Känsloladdade påståenden påminner läsaren om vad som
hände i och efter Weimar genom att framhäva den problematik som uppstår, när en
minoritet försöker påtvinga en majoritet sin vilja.

Wenn ”hundert leidenschaftliche Neins” gewichtiger sein sollen als ”tausend matte
Jas”, führt der Weg über die Grenzen der Demokratie hinaus. Wenn die Stimmen wieder
gewogen statt gezählt werden, kehren wir wieder zu vordemokratischen und
obrigkeitlichen Zeiten zurück. Wenn statt der Mehrheit der verabsolutierte Wille einer
Minderheit herrschen soll, öffnen wir einer Willkürherrschaft Tür und Tor, welche die
Menschen zu ihrem vermeintlichen Glück zwingen möchte.111 (Bürger im demokratischen
Staat, 1984, s. 5)

Den problematik som ryms i en minoritets önskan att få igenom sina krav belyses
tydligt i detta citat. Dessutom görs en implicit hänsyftning till Weimarrepublikens
demokrati som beredde vägen för en totalitär regim, med orden ”återigen vägas
istället för att räknas”.

En problematisering sker även med hjälp av frågor och motbilder i läroböckerna,
tydligast i ”Bürger im demokratischen Staat”. Under en rubrik i frågeform: ”Vem ska
bestämma om byggandet av startbanan?” finns två bilder som symboliserar två typer
av beslutsfattande. Den ena bilden återger en aktionsgrupp mitt i en aktion och den
andra bilden visar det hessiska delstatsparlamentet till synes under en debatt (fig. 3).
Eleverna ombeds här att fundera över vem som ska besluta i en sådan fråga och vilka
som har legitimitet att göra detta. Frågorna riktar in elevernas tankar mot det rådande
beslutssystemet, men en viss öppenhet finns ändå kvar. Efter dessa bilder och denna
fråga möter eleverna flera olika röster som debatterar aktionsgrupperna och deras
berättigande. En av rösterna stödjer aktionsgrupperna och deras handlingar genom
att berätta en gammal indiansk berättelse om behovet att värna jorden som allas
moder. Därefter följer två nya bilder och en ny fråga. Den ena bilden visar återigen en
aktionsgrupp i full aktion och den andra visar tyska regeringsledamöter som
undersöker Hitlers högkvarter efter attentatet den 20 juli 1944 (fig. 4). Frågan som nu
ställs är huruvida aktionsgruppernas agerande kan betraktas som motstånd, ”Zweimal
Widerstand?”. Det ges inget direkt svar på frågan men via bilderna jämställs
aktionsgrupperna med den nationalsocialistiska regimen och därmed ges ett implicit
svar på frågan. Svaret innebär då att aktionsgruppernas handlande utgör ett
maktförtryck. En annan röst för en diskussion under temat rättsstat eller

                                                
111Om ‘ hundra lidelsefulla nej’ ska vara viktigare än ‘tusen matta ja’ leder vägen bort över demokratins gränser.
Om röster återigen ska vägas istället för att räknas, återvänder vi till en fördemokratisk och en överhetens tid. Om
den absoluta viljan hos en minoritet ska härska istället för majoriteten öppnar vi dörren till ett villkorsherravälde,
vilken skulle tvinga människorna till deras förmenta lycka. Samma citat återkommer också i Politk- ein Lehr
und Arbeitsbuch s155
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medborgarkrig. Denna röst avslutar sitt inlägg med att påstå att politiker måste
intressera sig för samhällets helhet och inte olika särintressen. Budskapet är återigen
implicit och det som nu sägs är att politiker inte bör lyssna på aktionsgrupper,
eftersom de representerar särintressen.

 Osäkerheten kring aktionsgruppernas metoder och berättigande är påtaglig i
textkorpus, men tydligast i ”Bürger im demokratischen Staat”. Boken börjar och
slutar med frågor kring aktionsgruppernas berättigande och om de använder
demokratiska metoder eller inte. Frågorna besvaras inte utan det förs ett resonemang,
där det flera gånger framhålls att det är en minoritet som ställer krav. Argumentationen
går ut på att framhäva den majoritetsprincip som härskar i det demokratiska samhället
och att ifrågasätta myndigheternas legitimering av aktionsgrupper. Grundlagsskyddet
för minoriteters möjlighet att påverka framhävs, liksom kravet på att aktionsgrupperna
borde följa samhällets spelregler. Denna motsägelsefulla inställning till
aktionsgrupperna blir tydlig även i bildmaterialet. En bild kan framställa
aktionsgrupper som genomför våldsamma demonstrationer medan en annan återger
lugna, fredliga miljödemonstrationer. Som kontrast till dessa bilder visas dessutom
bilder på fredliga och samhälleligt reglerade överläggningar inför beslut i parlamenten.
Hela tiden tillåts röster som är för eller emot tala. Bilder samt text används på så sätt
för att stimulera elevernas eget tänkande. Det är ett tydligt exempel på hur en text
kan arbeta så att en dialog möjliggörs.

En anledning till att aktionsgruppernas agerande skulle kunna accepteras är
politikernas handlingar, enligt läroböckerna. Politikerna påstås ibland undvika att
agera i vissa frågor, kanske på grund av ett bakomliggande vinstintresse eller av
någon annan anledning. De medborgare som ingår i aktionsgrupper menar därför att
de kan vara nödvändigt att använda sig av motståndsrätten i form av civil olydnad
eller någon annan form av aktion för att få politiker att handla. De menar sig ha rätt
att göra motstånd och att detta motstånd kan jämställas med Gandhis och Martin
Luther Kings civila olydnad. Detta synsätt förkastas i samtliga läroböcker och det förs
dessutom fram att motståndsrätten inte kan användas på ett sådant sätt.
Aktionsgrupper handlar helt enkelt odemokratiskt, då de förtrycker en majoritet och
deras agerande påstås vara ett tveksamt sätt att förfara för att visa sitt missnöje.
Läroböckerna framhåller dessutom att motståndsrätt är något helt annat och att den
bara får användas om demokratin i landet är hotad.

Ein Recht zum Widerstand besteht nur, wenn die Grundprinzipien des demokratischen
und sozialen Bundesstaates: Volkssouveränität, Repräsentation, Gewaltenteilung und
Rechsstaatlichkeit beseitigt wurden oder beseitigt zu werden drohen.  (Bürger im
demokratischen Staat, 1984, s. 10).112

Aktionsgrupper  är dock här för att stanna, varför medborgarnas krav på
gräsrotsdemokrati (Basisdemokratie) har fått en viss genomslagskraft. Om
medborgarna kan använda sig av aktionsgrupper på ett sådant sätt att den fredliga
samexistensen kan bevaras i samhället, så är de accepterade, framhålls det i
läroböckerna. För att förklara vad ett acceptabelt handlingssätt kan innebära, ges ett
                                                
112 Rätten till motstånd gäller bara om grundprinciperna i den demokratiska och sociala förbundsstaten:
folksuveränitet, representation, maktdelning och rättsstatlighet skulle förgöras eller hotas att förgöras.
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exempel på en medborgerlig aktion, som ägde rum i samband med att en folkräkning
skulle genomföras. De Gröna, Ungsocialisterna och en advokatbyrå anmälde
folkräkningen till författningsdomstolen, som ett brott mot grundlagen och
människors självbestämmanderätt. Författningsdomstolen förklarade folkräkningen
som författningsvidrig och tillät därför inte folkräkningen. En bild i ”Bürger im
demokratischen Staat” över de påverkansmöjligheter som finns i förbundsrepubliken
återger de korrekta vägarna för inflytande och här finns nu aktionsgrupperna (fig. 5).
Det rådande systemet kan på så sätt försvaras samtidigt som aktionsgrupperna
inkorporeras i detta system.

Demokrati speglad genom konfliktområdet individ och gemenskap
Under innevarande period relateras politik och demokrati till varandra på ett tydligare
sätt än tidigare. Detta ser jag som ett uttryck för textens sätt att hantera den konflikt
och balansgång mellan ett individ- och gemenskapsperspektiv som är förhärskande
under perioden. Jag väljer därför att återge denna konflikt så som den speglas i
beskrivningen av relationen mellan demokrati och politik. Konfliktområdet kan även
karakteriseras som ett mikrotema.

 I ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch” beskrivs politik som ett överordnat
begrepp i förhållande till demokrati. Politik sägs handla om interaktion, kännetecknat
av ett ömsesidigt beroende och en strävan efter makt. Genom denna definition av
politik tydliggörs ett gemenskapsperspektiv. Skillnaden mellan interaktiva situationer
i allmänhet och de situationer som vanligtvis betecknas som politiska sägs ligga i att
statliga organ strävar efter att reglera hela samhället eller ”Gesamtheit einer
Gesellschaft”.  

Politik ist situatives Handeln; sie ist die Kunst das Gewollte und als notwendig Erkannte
mitmenschlich möglich zu machen ( Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1987, s. 47)113

Ömsesidighet liksom konsensus och kompromisser betonas som nödvändiga inslag i
politik och konfliktlösningar. En politisk ordning som kan hantera konfliktsituationer
utan att använda våld utmärker ett samhälle inriktat på att bevara fred.

Gemenskapen förs också fram på ett relativt subtilt sätt. I samband med en
diskussion om värnplikt betonas det att en vägran att göra värnplikt ytterst är en
samvetsfråga.

Die Streitfrage ist sicher besonders vielsichtig, aber im Kern handelt es sich um den
möglichen Konflikt zwischen einer allgemeinen gesetzlichen Pflicht und dem individuellen
Gewissen, das in diesem Fall ausdrücklich durch ein Grundrecht geschützt ist. (Politik,
Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1987, s. 22)114

                                                
113 Politik är ett handlande som är beroende av situationen; det är det möjligas konst och förmågan att möjliggöra
det som är nödvändigt ur medmänsklig synvinkel.
114 Stridsfrågan är säkert mångtydig, men i grunden handlar det om en möjlig konflikt mellan en allmän och
lagstadgad plikt och en individuell samvetsfråga, som uttryckligen är skyddad i grundlagen.
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En diskussion följer som framhåller att det råder en viss osäkerhet kring vad en
samvetsfråga egentligen är och hur en samvetsfråga förhåller sig till lagar och regler.
Till slut påstås det i texten att alla medborgare måste vara beredda att underordna sig
det allmänna bästa, även i samvetsfrågor. För första gången inskränks sålunda
samvetsfrihet via texten. Detta är något mycket ovanligt, eftersom samvetsfrihet
tillhör de orubbliga rättigheterna. Jag ser detta som ett uttryck för den kamp som
pågår för att återupprätta gemenskapen.

Texten i samtliga läroböcker diskuterar politikens gränser och det hävdas att
politiken når sina gränser om en bestämd människosyn föreskrivs och en
självbestämmanderätt utesluts. Självbestämmanderätten ska dock inte ses ur ett
individperspektiv utan som en anvisning för ett gemensamt handlande. Detta avsnitt
kan ses som en argumentation för den frihetligt-demokratiska ordningen och en
argumentation mot den socialistiska ideologin som påstås föreskriva en viss bestämd
människosyn. Argumentationen kan också sägas vara riktad mot aktionsgrupper som
enbart hävdar självbestämmanderätten och därmed tycks glömma att politiskt och
icke-politiskt handlande måste ha helhetens väl och ve i åtanke.

Det är märkbart att demokratibegreppets innehåll och betydelse allt mer tas för
givet, genom att det lämnas mindre utrymme för förklaringar av demokrati och
relaterade begrepp. Definitioner av demokrati och andra begrepp sker nu i punktform.
Ett sådan analytisk definition skapar lätt ett sken av objektiv sanning, en sanning som
inte behöver diskuteras. Den problematiserande beskrivningen som tidigare kunde
återfinnas i läroböckerna har fått ett påtagligt mindre utrymme.

Det gemensamma för läroböckerna är annars att framställa demokrati som en
ordningsprincip och ett villkor för frihet. Genom denna ordningsprincip kan folket
uppnå självbestämmande, men då måste maktrelationerna vara bestämda i en
rättsordning. Majoritetsprincipen beskrivs också som väsentlig för demokrati. Det är
den enda möjliga och enda rättvisa princip som kan styra ett beslutsfattande.

So läßt sich die freiheitliche demokratische Grundordnung als eine Ordnung bestimmen,
die unter Ausschluß jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtstaatliche
Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem
Willen der jeweiligen Mehrheit und der Freiheit und Gleichheit darstellt.  (Politik, Ein
Lehr- und Arbeitsbuch, 1987, s. 122)115

I textmassan hävdas det även att begreppet frihetlig författningsstat inte går att
härleda ur demokratibegreppet utan måste grundas i något annat. Vilket detta är
utelämnas, varför det endast indirekt går att uppfatta hur den frihetliga
författningsstaten kan relateras till den demokratiska staten.

                                                
115Så låter sig den frihetliga demokratiska grundordningen bestämmas som en ordning vilken utesluter
tvångsmakt och despotism genom en rättsstatlig maktordning grundad på folkets självbestämmande enligt den
rådande majoritetens vilja och som framställer frihet och jämlikhet
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Demokratie, so wird sich zeigen, ist zwar eine unentbehrliche Voraussetzung der
politischen Freiheit, diese ist jedoch nicht eine notwendige Folge von Demokraite [...].
(Bürger im demokratischen Staat, 1984, s. 24)116

Frihet och rätt förs fram som grundläggande begrepp för den frihetliga
författningsstaten. Ett problem för politiken handlar därför om hur makt kan utövas så
att inte friheten och rättigheterna inskränks.

Es geht um das Problem: ”Wie kann Herrschaft, die um des Friedens willen notwendig
ist, so eingerichtet und ausgeübt werden, daß sie nicht nur die Freiheit und die Rechte des
einzelnen möglichst wenig beeinträchtigt, sondern aus dieser Freiheit hervorgeht und auf
diesen Rechten fußt?”  (Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1987, s. 120)117

Detta problem försöker man lösa i den frihetliga författningsstaten bland annat genom
principen om folksuveränitet och här visas det på vilket sätt den demokratiska staten
knyts samman med den frihetliga författningsstaten. All kompetens för att skapa
politisk ordning och den politiska viljebildningen ligger hos folket. Det handlar då om
befolkningen i sin helhet, ”gesamte Bevölkerung”. (Kursiveringen är gjord i
läroboken)

Vielmehr gestalten die Menschen selbst ihre Entwicklung durch
Gemeinschaftsentscheidungen, die immer nur in größter Freiheit zu treffen sind. Das
ermöglicht und erfordert aber, daß jedes Glied der Gemeinschaft freier Mitgestalter bei
den Gemeinschaftsentscheidungen ist. Freiheit der Mitbestimmung ist nur möglich, wenn
die Gemeinschaftsentscheidungen - praktisch Mehrheitsentscheidungen - inhaltlich jedem
das größtmögliche Maß an Freiheit lassen, mindestens aber ihm stets zumutbar bleiben.
(Bürger im demokratischen Staat, 1984, s. 49)118

Texten betonar hela tiden ord som ”gemensam”, ”hela befolkningen” och
”gemensamhetsbeslut”, vilket leder tankarna till att en gemenskap råder samtidigt
som en personlig frihet måste få utrymme. Friheten tycks här skapas i gemenskapen.
Under perioden väljer man alltså att lyfta fram citat och innehåll i olika teorier som
betonar gemenskapen och det allmänna bästa, samtidigt som det framhålls att alla ska
ha möjlighet att få sin röst hörd. Vid olika tillfällen lyfts ”Gemeinwohl” fram till
exempel i samband med diskussionen om samvetsfrihetens betydelse, i samband med
en diskussion om åsiktsfrihet och i samband med beskrivningen av aktionsgruppernas
agerande. Samtidigt lyfts individens agerande fram och betonas, till exempel i
samband med besvär över beslutet om folkräkning och i samband med beskrivningen

                                                
116 Demokrati är visserligen en oumbärlig förutsättning för den politiska friheten, visar det sig, men friheten är
inte en nödvändig följd av demokrati […]
117 Det handlar om problemet: ‘Hur kan makt, som är nödvändig för fredens skull, anordnas och utövas så att
individernas fri- och rättigheter så lite som möjligt inskränks, utan i stället utgår från frihet och grundar sig på
rättigheter
118 Människorna gestaltar snarare sin egen utveckling genom gemensamma beslut, vilka träffas i största frihet.
Detta är bara möjligt om var och en deltar i ett gemensamt beslut. Frihet för medbestämmandet är bara möjligt
om gemensamhetsbeslutet - i praktiken ett majoritetsbeslut - lämnar största möjliga frihet åt var och en,
åtminstone ska det alltid krävas.
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av aktionsgruppernas metoder. Det allmänna bästa handlar sålunda om gemenskapen
medan pluralismen framhäver det individuella. Gemenskapen får dock ett visst
företräde under perioden.

Begreppsanalys

Rättigheter
I textmassan förs det återigen fram att den människoförståelse som ligger till grund för
författningen bygger på det spänningsförhållande som uppstår mellan individ och
samhälle. Gemenskapen snarare än individen påstås nu vara det överordnade, när
politiken skapar det regelsystem som behövs i samhället. Det framhålls att de
grundläggande rättigheterna måste ses ur ett subjektivt och ett objektivt perspektiv,
för att alla individer ska kunna ges en möjlighet till ett självförverkligande. Ett
subjektivt perspektiv innebär att varje individ har rätt att värja sig mot statliga
ingrepp samt rätt till aktivt deltagande i samhällslivet. Det objektiva perspektivet
berör gemenskapen och innebär en gränssättning för den statliga makten.
Rättighetsdiskussionen under perioden rör främst den sociala rättvisan.

Frihet
Relativt sett får frihetsbegreppet ett litet utrymme i texterna under denna tidsperiod.
Individens frihet anses kunna förstärkas genom pluralism i form av maktdelning.
Pluralism och frihet hör även samman genom friheten att välja. Just friheten att välja
mellan flera olika alternativ framhävs som ett centralt kännetecken för en demokratisk
stat, där valet inte ses som begränsat till ett politiskt val. Det handlar om val inom olika
samhällsområden, såväl inom politiken som inom konsumtion och produktion.
Flerpartisystemet förs fram som en garanti för valmöjligheter inom det politiska
systemet. Åsikts- och yttrandefriheten, demonstrationsfrihet, församlingsfrihet är
frihetsrättigheter som sägs vara betydelsefulla för den verkliga politiska
participationen. Den egna utvecklingen och förverkligandet av egna livsplaner ska
ske inom en gemenskap som tillåter frihet. Frihetens gränser tydliggörs nu av
gemenskapsbegreppet.

Åsikts- och yttrandefrihet
Åsikts- och yttrandefriheten beskrivs alltjämt som kärnan i en demokrati. Den
offentliga åsikts- och viljebildningen är därför  medelpunkten i den politiska
gestaltningen. Det görs återigen en genomgång och ett försök att förklara begreppen
offentlig och offentlig åsiktsbildning. Behandlingen av begreppet offentlig skiljer sig
nu från föregående period, där en viss öppenhet fanns kring begreppets betydelse.
Det förs visserligen fram att offentlighet och offentlig är diffusa begrepp med flera
innebörder men huvudsakligen slås en innebörd fast.

Hier bedeutet öffentlich so viel wie amtlich, staatlich, die Gesamtheit repräsentierend bzw.
im Auftrag der Gesamtheit handelnd. Einen anderen, weiteren Sinn von Öffentlichkeit
setzen wir voraus, wenn wir sagen, der Bundestag debattiere öffentlich,
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Gerichtsverhandlungen seien öffentlich. Hier bedeutet Öffentlichkeit die Möglichkeit der
beobachtenden Teilnahme eines Publikums und gilt als ein Element demokratischer
Kontrolle. (Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1987, s. 82).119

I begreppet offentlig åsikt och åsiktsbildning  inbegrips nu en möjlighet till aktivt
deltagande och kontrollmöjlighet. Medborgarna har möjligheter att lyssna på debatter
i förbundsdagen och på så sätt vara aktivt deltagande. Offentlighet förs sålunda fram
som en grundläggande princip för ett demokratiskt samhälle. Öppenhet behövs i all
politisk och statlig verksamhet för att medborgare ska få en inblick i det som sker och
för att underlätta deras kontroll av makthavarna. Den offentliga åsiktsbildningen
framstår också som viktig men den påstås vara i ständig förändring och därför omöjlig
att beskriva objektivt. Av den anledningen kan den offentliga åsiktsbildningen inte
vara identisk med ett statligt eller politiskt handlande. Tillgång till information lyfts
fram som en grund för åsiktsbildandet och därför är informationsfrihet nödvändig i en
demokrati. Informationsfrihet innebär dock inte en garanti för medborgaren att få
information utan innebär endast en rätt att kunna hämta information.

Massmedias centrala roll i en demokrati lyfts fram och media beskrivs som en fjärde
makt, då åsiktspåverkan och informationsgivning sägs vara liktydigt med att inneha
makt. Medborgarna ska genom massmedia kunna få saklig, objektiv och fullständig
information om olika frågor. Detta innebär att media måste kunna redogöra för alla de
åsikter som förekommer i ett ärende och därför ses tidningskoncentration som ett hot
mot demokratin. Media utövar även en kontrollfunktion genom att den offentliga
verksamheten granskas kritiskt.

Makt och maktbegränsning
Tidigare har de flesta läroböcker använt sig av Webers definition av makt, men nu
används i stället Hanna Arendts syn på makt och dominans för att förklara olika
maktfenomen. I ”Politik im 20. Jahrhundert” används dock fortfarande Webers
definition. Makt är något som uppstår när människor interagerar och kommunicerar
med varandra.

Macht dagegen stammt aus Kommunikation. Macht ist die Summe sozial vermittelter
Möglichkeiten, die einzelne oder Gruppen in sozialen Interaktionen einsetzen können.
(Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1987, s. 47)120

Kommunikation ses som grunden för all mänsklig gemenskap och den interaktion som
sker när människor kommunicerar skapar en mängd sociala möjligheter. Summan av
dessa möjligheter bildar en makt och makt är därför bundet till en gemenskap.
Dominans är däremot bundet till individen och är beroende av en personlig styrka.
Tvångsmakt i form av ”Zwang” och ”Gewalt” är förbunden med dominans och
                                                
119 Här betyder offentlig inte mer än tjänst, statlig, att representera samhället, att handla på samhällets uppdrag.
En annan vidare betydelse av offentlighet förutsätts när vi säger att förbundsdagen debatterar offentligt, att
domstolsförhandlingarna är offentliga. Här innebär offentlighet möjlighet för en publik att iakttagande delta och
det räknas som en demokratisk kontrollmöjlighet
120Makt däremot härstammar från kommunikation. Makt är summan av socialt förmedlade möjligheter, som
individer eller grupper kan sätta in.
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innebär att någon tvingar någon annan att utföra en handling. En tvingande
handling är alltid ensidig och därför kan interaktion inte förekomma. ”Gewalt” i form
av statsmakt bör i en frihetlig stat vara resultatet av en politisk kommunikation och
interaktion, där frihet och en egen vilja är väsentliga inslag. ”Herrschaft” sägs handla
om makt i förhållande till en över- och underordning. Staten kan också ta till sina
maktbefogenheter i form av ”Gewalt” och ”Herrschaft”  för att lösa konflikter som
hotar att bryta sönder samhället.

Pluralism och federalism framställs i texten som maktbegränsande faktorer.
Federalismens för- och nackdelar diskuteras nu för första gången. Grundtanken med
federalismen är att öka möjligheterna till inflytande och kontroll för medborgarna samt
sprida makten, men ojämlikheten anses öka på grund av federalismen. Varje delstat
kan hantera ärenden på sitt eget sätt, vilket skapar rättsotrygghet och gör det svårare
för medborgarna att få en inblick i hur ärenden bör hanteras.

Statens makt framställs på ett positivt sätt genom maktdefinitionerna. Den
tvångsmakt som staten utövar är ju förbunden med frihet och legitimering och den
används främst för att förhindra negativa krafter att få utrymme. Genom att
aktionsgruppernas handlande ofta förknippas med ”Gewalt”, tvångsmakt, uppstår ett
implicit budskap i texten. Den makt och det inflytande som aktionsgrupperna besitter
är en negativ form av makt, som kan innebära tvång och våld. Aktionsgruppernas
makt skiljs på detta sätt från gemenskapens positiva makt som utövas av staten.
Texterna lägger även en grund för ett accepterande av att staten får utöva
tvångsmakt gentemot aktionsgrupper som hotar att störa ordningen i samhället.
Konfliktområdena individ och gemenskap samt frihet och styrning blir även synliga
via maktdefinitionerna. När makt definieras som ett resultat av interaktion och
kommunikation ges gemenskapen företräde. Styrning och kontroll får företräde när
texterna betonar att staten kan använda sig av tvångsmakt för att bevara
gemenskapen.

Statens roll
Grundprinciperna för statens utformning är fortfarande desamma och beskrivs på ett
likartat sätt. Särskilt märkbart är detta i böcker skrivna av samma författare under flera
perioder. Även beskrivningarna av begreppen samhälle och stat är desamma som
tidigare men nu poängteras det att det inte går att göra åtskillnad mellan stat och
samhälle. Anledningen till detta påstås vara att den liberala modell som gjorde
åtskillnad mellan begreppen nu är överspelad.

Staten tilldelas under denna period en större roll genom att den dels ska skydda
den frihetligt-demokratiska ordningen, dels får befogenheter att ingripa i samhällelig
verksamhet för att åstadkomma större social rättvisa. Alltjämt är statens handlingar
reglerade i rättsordningen men avsnitten som berör rättsstaten och rättsordningen har
minskat i omfång. I ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch” är detta avsnitt återgivet i
liten stil, vilket enligt författaren själv indikerar att avsnittet kan läsas kursivt. Allt
detta pekar mot att frågor som berör rättsstatlighet och rättsordningen får en mindre
betydelse i förhållande till den problematik som berör aktionsgruppernas handlande.

Att staten ska fungera som ett skydd för den rådande statsordningen blir märkbart
på flera sätt, bland annat betonas det inbyggda motståndet mot författningsändringar.
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En ”Ewigkeitsgarantie” förs fram samtidigt som partiförbud, motståndsrätt och
möjligheten att förbjuda författningsfientliga personer att inneha offentlig tjänst
framhävs. En kritik mot statens organisation behandlas relativt ingående.

Kritiken mot den snabbt växande förvaltningen vänds mot byråkratin och det hot
den utgör för friheten och ekonomin. Förvaltningens åtgärder och ingrepp inom olika
områden påverkar medborgarna i hög grad. ”Weniger Staat” , mindre av staten, är ett
flitigt använt slagord under denna tidsperiod och med detta slagord förs en önskan
fram om att ha ett område fritt från statliga ingrepp. Hur läroböckerna hanterar denna
fråga åskådliggörs här genom ”Bürger im demokratischen Staat”.

Flera röster diskuterar frågan och påstår att staten inte får hämma medborgarnas
egen initiativförmåga men att staten måste ingripa för att få bort orättvisor. Den röst
som får näst sista ordet hävdar att statens enda uppgift borde vara att gestalta ett
samhälle efter principerna frihet och social rättvisa. Detta påstående jämförs sedan
med en undersökning gjord bland allmänheten. Undersökningen visar att
medborgarna anser att statens uppgifter kan minska inom områden som hjälp till
utvecklingsländer, försvarsuppgifter och trafikplanering. Däremot tycks
uppslutningen vara stor för att staten ska fortsätta att ta hand om sociala
investeringar och sociala förmåner som barnbidrag, brottsbekämpning, miljöfrågor och
energiförsörjning. Hela upplägget av avsnittet pekar mot att staten visserligen har
många uppgifter, men att en del anses vara nödvändiga för att samhället ska bestå
med sina grundprinciper frihet och social rättvisa. Den statliga interventionspolitiken
utgår inte längre endast från staten och dess krav på att upprätthålla en gemenskap
utan även från de krav samhället riktar mot staten. Medborgarna har rätt att ställa
vissa krav på statliga ingrepp till exempel inom det sociala området för att
åstadkomma en större social rättvisa. I denna behandling av frågan ges
interventionspolitiken stöd, samtidigt som problematiken kring ett område som är fritt
från statliga ingripande belyses. Jag nämnde i inledningen av detta avsnitt att den
liberala modellen som gjorde åtskillnad mellan stat och samhälle nu är överspelad. Om
detta påstående ställs i relation till den medborgarstödda interventionspolitiken, blir
det märkbart att marken bereds för ett accepterande av en stat med större
befogenheter. Ingreppen måste dock vara begränsade för att inte urholka
frihetsrättigheterna.

[...] zur Herausbildung des modernen Interventionsstaates, der durch aktive Wirtschafts-
und Gesellschaftspolitik die wirtschaftliche Entwicklung und Stabilität sichern, die
gesellschaftliche und wirtschaftliche Macht zügeln, soziale Abhängigkeiten und
Ungerechtigkeiten abbauen will  (Bürger im demokratischen Staat, 1984, s. 20)121

Socialpolitiken ska möjliggöra både frihet och social rättvisa. Det påstås vara en
uppgift för hela samhället, så att solidaritet och frihet kan förenas. Detta kan endast
fungera om samhällets ekonomi är livskraftig och får utvecklas i frihet. Det betonas att
en variant av blandekonomi som tillåter statliga ingrepp har införts och att staten
därmed kan förena samhällets fria utveckling av de ekonomiska krafterna med social

                                                
121 […] genom bildandet av en modern interventionsstat, kan samhällelig och ekonomisk makt, socialt beroende
och sociala orättvisor byggas bort genom en aktiv ekonomisk och samhällelig politik som har utveckling och
stabilitet som mål.
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rättvisa. Ovanstående diskussion tydliggör den konflikt som råder mellan individ och
gemenskap samt frihet och styrning.

Medborgarnas roll
Medborgarnas kritik mot brist på inflytande är fortfarande stor och några större
förändringar för att motverka denna brist har inte vidtagits. Vissa möjligheter till ökat
inflytande har visserligen introducerats vid sidan av den medbestämmanderätt, som
fick genomslagskraft under föregående period. En ny möjlighet till inflytande i form
av Bürgerantrag (motionsrätt) direkt till kommunfullmäktige har införts tillsammans
med en vidgad petitionsrätt.

Mit dem Bürgerantrag wird den Bürgern die Möglichkeit eingeräumt, die Beratung und
Entscheidung bestimmter Angelegenheiten durch den Gemeinderat zu erzwingen. Der
Bürgerantrag kann sich auch gegen einen vom Gemeinderat bereits gefaßten Beschluß
richten, und führt dann dazu, daß die Frage noch einmal beraten wird. (Bürger im
demokratischen Staat, 1984, s. 105)122

Alltjämt påpekas det att det finns andra former av inflytande som medborgarna kan
använda och använder som demonstrationer, flygbladsaktioner, namninsamlingar och
protestmarscher.

Läroböckerna diskuterar inte särskilt ingående medborgarnas individuella
möjligheter till aktivt deltagande, vilket kan verka märkligt med tanke på att
aktionsgrupperna och deras agerande diskuteras mycket ingående. Det som framhävs
i texterna är i stället gemensamhetsbeslut och majoritetsprincipen. Pluralismen förs
fram som den förhärskande demokratiformen och det som fokuseras i pluralismen är
en åsiktsstrid som leder till ett konsensus med hjälp av det allmänna bästa som en
regulativ idé. Individen tillsammans med gemenskapen ska sålunda vara de som
bestämmer i samhället. Den huvudsakliga möjlighet till aktivt deltagande som
medborgarna erbjuds är därför deltagande i val, medlemskap i partier och föreningar
samt deltagande i olika kontrollfunktioner, sålunda kollektiva deltagandeformer.

De politiska valen framhävs som den viktigaste möjligheten till inflytande och de
flesta medborgare utnyttjar denna möjlighet, även om den påstås vara otillräcklig. I
läroböckerna förs medborgarnas kritik mot valet fram genom att poängtera att val
endast sker vart fjärde år och genom bilder och karikatyrer. En karikatyr i ”Bürger im
demokratischen Staat” får illustrera denna kritik (fig. 6). Karikatyren visar en liten
oansenlig medborgare som växer i storlek och kraft ju närmare valurnan denne
kommer, för att återigen krympa och bli oansenlig efter att ha lagt valsedeln i
valurnan. Denna karikatyr är tänkt att fungera som en startpunkt för en diskussion
om medborgares upplevelse av inflytande. Tillsammans med andra karikatyrer, bilder
och delar av texten skildras medborgarnas känsla av vanmakt, när det gäller
möjligheten att kunna påverka och delta i samhällets utformning.

                                                
122 I motionen inryms möjligheten för medborgaren att föra vissa frågor och beslut inför kommunfullmäktige.
Motionen kan också riktas mot kommunfullmäktiges redan fattade beslut och leder sedan till att frågan ännu en
gång behandlas
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Medborgarnas kritik mot valkampanjer förs också fram. Valkampanjerna påstås
väcka obehagskänslor hos tre fjärdedelar av de röstberättigade, då valkampanjerna
endast tycks gå ut på att smutskasta motståndaren och söka dennes svagheter i stället
för att presentera sitt eget program (fig. 7). I texterna försvaras valkampanjerna och
deras utformning. Syftet med dessa är att vinna valet, men för att göra detta måste
anhängare mobiliseras och nya osäkra väljare vinnas. Det hävdas att endast 40-50 %
av väljarna skulle rösta vid ett val om inte valkampanjerna förekom, så anledningen
till att det förs valkampanjer är medborgarnas bristande engagemang.
Valkampanjernas innehåll sägs också bero på medborgarnas brist på engagemang. De
enda frågor, som påstås kunna engagera medborgarna, är frågor som berör partiernas
svagheter. Medborgare är inte intresserade av att höra vad partierna står för, hävdas
det i ”Bürger im demokratischen Staat”. Kursiveringar används för att understryka
detta.

Viele Menschen lassen sich nämlich leichter gegen etwas und gegen jemanden begeistern
als für eine Sache oder für eine Person. Deshalb beschäftigen sich die Parteien zu 70%
mit den schwächen des politischen Gegners und nur zu 30% mit den eigenen
Vorstellungen  (Bürger im demokratischen Staat, 1984, s. 63)123

Det förs också en diskussion om hur kritisk väljaren är. Två tredjedelar av väljarna
påstås alltid rösta på samma parti. Underförstått innebär detta att medborgarna röstar
som de är vana och att de inte funderar över de politiska budskap som partierna för
fram. Skulden för partiernas agerande faller sålunda tillbaka på väljarna. Hela
diskussionen om hur medborgarna utnyttjar sin rösträtt präglas av en syn på
medborgarna som oengagerade och okunniga vanemänniskor. Detta synsätt ger en
motsägelsefull bild av medborgarnas förmåga och vilja att delta i den politiska
gestaltningen. Medborgarna framstår som viljestarka och kunniga i den kritik som
riktas mot politiker och valkampanjer men som svaga och okunniga när
valkampanjerna försvaras. I ”Bürger im demokratischen Staat” är medborgarnas
kritik nästan enbart uttryckt i karikatyrer, vilket gör att det blir tveksamt vad
karikatyrerna egentligen ifrågasätter. Illustrerar karikatyrerna verkligen medborgarnas
kritik eller ifrågasätter de medborgarnas kritik?

Som ett försvar mot medborgarnas kritik mot brist på inflytande, lyfter
läroböckerna fram att medborgarna kan ansluta sig till ett parti, om de tycker att
valdeltagandet inte räcker som inflytandeform. En partianslutning sägs vara det bästa
sättet att vinna verkligt inflytande, samtidigt som det förs fram att partier är
toppstyrda och byråkratiska. Detta påstås vara något naturligt i stora organisationer
som vill arbeta effektivt. Andra orsaker till toppstyrningen sägs bero på
medlemmarnas bristande utbildning och erfarenhet. Det föreligger sålunda ett behov
av erfarna och kunniga ledare. Även toppstyrningen hänförs sålunda till
medlemmarna själva och implicit innebär detta att ”de får vad de förtjänar” och att de
därför inte ska kritisera systemet. Dessutom hävdas det i texterna att en engagerad
och aktiv medlem alltid har möjlighet att påverka.

                                                
123 Många människor låter sig lättare bli engagerade av något som är mot något eller mot någon än för en sak
    eller för en person. Därför sysslar partierna till 70% med de politiska motståndarnas svagheter och bara till
    30% med den egna föreställningarna
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Parteien, die allen offen stehen, entscheiden über die wesentlichen politischen Fragen. Ein
engagiertes Parteimitglied kann Einfluß ausüben. (Bürger im demokratischen Staat, 1984,
s. 51)124

Med hjälp av orden ”engagerad” och ”kan” slås det fast att inflytande i ett parti
alltid kan vinnas. En brist på inflytande beror alltid på medlemmen själv.

Motsvarande kritik drabbar föreningar och intresseorganisationer, men de
framhävs som än mer toppstyrda än partierna, vilket är en fingervisning om att
partianslutning nu anses som mer väsentlig.

Die effektive Mitwirkung der Mitglieder ist in vielen Verbänden gering. Die
Verbandsspitze kann durch die Mitglieder oft kaum kontrolliert werden; nicht selten
werden umgekehrt die Mitglieder durch eine selbstherrliche Verbandsspitze diszipliniert.
(Bürger im demokratischen Staat, 1984, s. 94)125

Avsnittet om föreningar och intresseorganisationer är dessutom betydligt kortare än
tidigare och det saknas helt i ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch”.

I ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch” förs ungdomars kritik mot det rådande
samhället fram och ungdomars brist på inflytande diskuteras. Texten hävdar att
ungdomar i alltför liten utsträckning deltar i val och detta påstående stöds med hjälp
av tabeller. Det sägs kräva engagemang, ansträngning och kraft för att kunna utöva
inflytande. Underförstått hävdar texten med dessa rader att ungdomar saknar detta
och deras upplevelse av brist på inflytande kommer sig av att det inte aktivt deltar i
den politiska viljebildningen. Ungdomsprotester lyfts fram och diskuteras samtidigt
som det påpekas att dessa protester endast utförs av en minoritet och inte är en
vardagsföreteelse. Indirekt  förs det alltså fram att om ungdomar tycker sig ha för lite
inflytande, så beror det på att de inte engagerar sig politiskt.

Medborgarnas roll, som den kommer till uttryck  genom texterna, blir till slut att
försvara det rådande systemet. För gemenskapens skull ska medborgarna följa de
demokratiska spelreglerna genom att visa tolerans, vara måttfulla och
kompromissberedda.

Sie ist eng mit Kompromissbereitschaft und Toleranz verwandt und in den westlichen
Demokratien das Ergebnis eines langen geschichtlichen Prozesses. Hierzu gehört etwa,
daß Mehrheiten ihre Macht nicht rücksichtslos ausspielen, wobei sie möglicherweise
streng legal vorgehen und besten Gewissens Minderheiten in den Widerstand treiben.
Mehrheitsentscheidungen müssen für die unterlegene Minderheit zumutbar sein.  (Politik,
Ein Lehr- und Arbeitsbuch, 1987, s. 155)126

                                                
124 Partier, som står öppna för alla, beslutar över viktiga politiska frågor. En engagerad partimedlem kan utöva
inflytande
125 I många förbund är medlemmarnas effektiva medverkan liten. Förbundsledningen kan knappast kontrolleras av
medlemmarna; inte sällan sker det omvända, att medlemmarna kontrolleras av en självgod ledning
126Den (måttligheten eg. komm.) är nära förbunden med kompromissberedskap och tolerans och i de västliga
demokratierna resultatet av en lång historisk process. Hit hör också att majoriteten inte hänsynslöst spelar ut sin
makt, varvid den möjligtvis helt legalt och med bästa samvete driver minoriteten till motstånd. Majoritetsbeslut
måste vara rimliga för den underlägsna minoriteten.
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Medborgaren ska sålunda ta sitt ansvar för gemenskapens fortbestånd och den
fredliga samexistensen. De måste dessutom se till att vara informerade och kunniga.

Demokratie verlangt den mündigen, den informierten Staatsbürger, der sich ein Urteil über
öffentliche Angelegenheiten bilden kann. (Bürger im demokratischen Staat, 1984, s.
110)127

För att kunna använda sig av sina kunskaper på rätt sätt måste den demokratiske
medborgaren alltid ha det allmänna bästa för sina ögon. Detta innebär att aldrig
förtrycka någon grupp, vare sig det handlar om en minoritet eller en majoritet.
Aktionsgruppernas handlande har ju inneburit att en majoritetsgrupps önskemål har
fått komma i skymundan och ett sådant handlingssätt sägs vara odemokratiskt och
missgynna gemenskapens bästa.

Sammanfattning av perioden

Hela perioden präglas av en kamp för att återupprätta en gemenskap som tycktes vara
förlorad under föregående tidsperiod. Det stora problemet är att föra ihop individerna
i ett pluralistiskt samhälle till en gemenskap utan att förtrycka någon grupp. Det
allmänna bästa förs därför fram som en reglerande mekanism, vilken samtliga
medborgare, även politiker, bör ha i åtanke när beslut ska fattas och handlingar
utföras. Det som främst fokuseras under denna tidsperiod är alltså gemenskapen, den
gemenskap som accepterar alla varianter av olikheter. Alla demokratiska
förhållningssätt och regler beskrivs som riktade mot att bevara helheten. Politiska
handlingar ses i vid bemärkelse, varför även medborgares handlingar kan
karakteriseras som politiska när de är riktade mot gemenskapen. Beskrivningar av
aktionsgrupperna och deras handlingar används för att åskådliggöra de begrepp,
relaterade till demokrati, som fokuseras under denna period. Aktionsgruppernas
handlande förkastas främst utifrån synpunkten att de utgör en minoritet som försöker
påtvinga en majoritet sin vilja. Detta ses som odemokratiskt och onödigt då det i
grundlagen finns ett skydd för minoriteter att få sin vilja igenom i olika frågor. De
väsentliga demokratiska principerna som betonas i läroböckerna är
majoritetsprincipen, representationsprincipen,  principen om den allmänna folkviljan
och principen om att följa spelregler vid strider och debatter. Om politiker och
medborgare låter spelregler styra beslut och konflikthanteringar, så kan gemenskapen
bevaras. Det övergripande temat rör aktionsgruppernas vara eller icke-vara och de
mest framträdande konfliktområden rör individ och gemenskap samt frihet och
styrning. Texten balanserar hela tiden mellan dessa konflikter även om gemenskap
och styrning tycks få ett visst företräde.

                                                
127 Demokrati kräver en myndig, välinformerad medborgare som kan fälla omdömen över offentliga
angelägenheter
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Enhet eller mångfald - kampen för att bevara gemenskapen i en
föränderlig värld (1993-1998)

Periodens samhälle är ett samhälle stadd i förändring, vilket skapar en oro. Muren har
fallit men återföreningen förde med sig både glädje och sorg. Tysklands ekonomi är i
gungning med arbetslöshet och nyfattigdom som följd för medborgarna. Det råder
även en internationell oro med flera krigshärdar bland annat på Balkan. Krigen för
med sig en ökande flyktingström som även når Tyskland. De sociala och ekonomiska
problemen ställer dessutom höga krav på ett statligt agerande.

Läroböckerna belyser därför de problem som uppstått både internationellt och
nationellt. Beskrivningarna är ofta motsägelsefulla, vilket tyder på att problemen är
svåra att hantera. Den splittring av samhället som framträder via texterna möter en
motvikt i det innehåll som betonar stabilitet och enhet. Ett antal verktyg förs fram som
hjälpmedel mot ett fragmentiserat samhälle och dessa är det allmänna bästa, solidaritet,
enighet och en fredlig samexistens.

Tidsperiodens avgränsning baseras på förekomsten av ett övergripande tema och
olika konfliktområden. Det tema som framträder via texten berör främst
förändringsperspektivet och jag har valt att benämna det enhet eller mångfald. Det
pluralistiska idealet sätts på prov av de olika förändringar som sker och en implicit
fråga diskuteras som rör hur många och hur stora förändringar ett samhälle tål. En av
de förändringar som påverkar den tyska staten är den starka globaliseringstendensen.
Överstatliga organ fattar beslut som är svåra att påverka samtidigt som staten får leva
med beslutens konsekvenser. Andra förändringar som på djupet påverkar staten är
återföreningen och den stora flyktingströmmen. En stor del av textens diskussion rör
frågan hur dylika förändringar kan hanteras och om dessa förändringar ska innebära
en enhetlig stat eller om mångfald ska tillåtas. Samhället beskrivs som fragementiserat
vilket leder fram till det problem som det övergripande temat behandlar, försöken att
bevara enheten och gemenskapen. Konfliktområden som utvecklas ur detta tema rör
främst förhållandet mellan individ och gemenskap men också relationen mellan frihet
och jämlikhet. Diskussionen om relationen mellan frihet och jämlikhet leder till att
konflikten mellan frihet och styrning också lyfts upp till ytan.

Beskrivning av samhällskunskapsböckerna

Textkorpus består av ett antal läroböcker men djupanalysens exempel hämtas främst
från tre böcker. En av böckerna, ”Politik im Wandel”, innehåller till största delen
beskrivningar av olika samhällsfenomen utifrån ett politiskt perspektiv samt en
beskrivning av den rättsordning som ligger till grund för den frihetligt-demokratiska
författningsstaten. Huvudfokus i boken utgörs av ett förändringstema, innehållande
förändringens möjligheter och problem. Den avvägning mellan frihet och gemenskap
som sägs vara nödvändig i ett samhälle, behandlas på ett problematiserat sätt tvärs
igenom hela boken. Boken är rikt illustrerad med bilder och karikatyrer. ”Politik, Ein
Studienbuch zur politischen Bildung”, innehåller främst beskrivningar av den
politiska organisationen och dess institutioner. Politiska problem får konkretisera
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lagtexter och politikers arbete. Kompositionen i boken är stram och
sammanhängande. Antalet abstrakta modeller är få och arbetsuppgifter saknas helt.
Den tredje boken, ”Sozialkunde für die Oberstufe des Gymnasiums”, är en
allomfattande bok. Att valet fallit på just denna bok hör samman med dess sena
utgivningsår, men också med att den behandlar både strukturer, funktioner och
problem. Boken karakteriseras av en öppenhet, främst på grund av den mångfald
röster som läsaren möter i texten men även på grund av att olika texttyper och sociala
språk blandas. I boken används ett relativt enkelt språk och texten söker läsaren
genom att anknyta till läsarens värld och dennes frågor, vilket sker med hjälp av olika
berättelser, beskrivningar och karikatyrer. Innehållet är mycket omfattande och
boken är rikt illustrerad. Illustrationerna får ibland återge ett innehåll som när
karikatyrer berättar om EU, dess tillkomst, utveckling och problem. Samtliga böcker
har skilda perspektiv i sin demokratibeskrivning. ”Politik im Wandel” har till
övervägande del ett individperspektiv, medan ”Politik, Ein Studienbuch zur
politischen Bildung” balanserar mellan ett individ- och gemenskapsperspektiv.
”Sozialkunde für die Oberstufe des Gymnasiums” har mer ett gemenskapsperspektiv
men individen ges utrymme, varför perspektivet kan karakteriseras som individen i
gemenskapen.

Intentionerna med böckerna är att bidra till elevers politiska bildning. Detta
medför att läroböckernas fokus är riktat mot centrala politiska problemområden, deras
strukturer och de möjligheter att lösa problem som erbjuds.

Unsere Intention ist vielmehr die der politischen Bildung; das heißt, wir versuchen, die
zentralen Probleme der Politik unserer Zeit, die freilich zugleich auch die Gegenstände der
Politikwissenschaft sind oder jedenfalls sein sollten, in ihrer Problemstruktur zu erfassen
und das Für und Wieder möglicher Lösungswege und-chancen zu erörtern128  (Politik,
Ein Studeinbuch zur politischen Bildung, 1994, s. 10)

Böckernas innehåll är problematiserat för att eleverna ska få möjlighet att bilda egna
åsikter. För att ytterligare stödja elevernas egen åsiktsbildning, innehåller texterna
också flera olika metodanvisningar som intervjuteknik samt text- och bildanalys. Det
förs även fram riktlinjer för undervisningens genomförande. Undervisningen bör
baseras på diskussioner och problematiseringar av olika begrepp. För att
diskussionerna ska kunna vara ett stöd för elevernas egen åsiktsbildning bör vissa
regler följas och diskussionerna bör alltid avslutas med ett majoritetsbeslut. Om
undervisningen läggs upp på detta sätt, så kommer själva undervisningen att återge
en politisk beslutsprocess, hävdas det. Läroböckerna kan fungera som ett stöd för
diskussionerna genom att behandla vissa nyckelfrågor, som är lämpliga att diskutera.
Nyckelfrågorna sägs också motsvara de kunskapsmål och den innehållsaspekt som
återfinns i ramplaner och läroplaner.

Kompositionen i böckerna varierar. Gemensamt för samtliga böcker är att
betydelsefulla moment fokuseras genom fetstil. På så sätt tydliggörs den väsentliga
informationen och kunskapen. Fetstilen medverkar även till att slå fast betydelser

                                                
128 Vår intention är snarare den politiska bildningen; det vill säga, vi försöker diskutera problemen i dagens
politik med dess problemstruktur, vilket visserligen även är den politiska vetenskapens område eller i varje fall
borde vara det,  och för- och nackdelar i möjliga problemlösningar.
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genom att orden i fetstil lyfts fram och förbinds med varandra. Läroböckerna är
huvudsakligen tvåspaltiga med illustrationer insprängda i texten.

Texterna innehåller en mängd möten, som möten mellan olika texttyper, möten
mellan sociala språk och möten mellan röster som talar ur olika perspektiv, vilket leder
tanken till att texterna huvudsakligen är öppna och dialogiska. Detta stämmer men
bara delvis. Det dialogiska uttryckssättet används enbart i speciella sammanhang. När
vissa samhällsproblem diskuteras som integrering av östtyskar och asylsökande,
arbetslöshet, jämställdhet, värdekonflikter samt välfärdsstaten, används gärna ett mer
öppet sätt att behandla fenomenen. Frågor ställs, problematiseringar görs, bilder och
karikatyrer används. När det gäller sådana samhällsproblem är det troligt att
medborgarna har olika åsikter och därför används en mer öppen text som kan
stimulera till ett eget meningsskapande. Härigenom markeras också att det är tillåtet
att ha olika åsikter. Ett textavsnitt med ett dialogiskt framställningssätt kan se ut på
följande sätt. En diskussion i berättelsens form inleder ett avsnitt om sociala
skiktningar och social mobilitet i samhället.

Ist jeder seines Glückes Schmied?
Frage: ”Zwei Männer unterhalten sich über das Leben.
Der eine sagt: ‘ Tatsächlich ist es so, daß die einen oben sind, und die anderen sind unten
und kommen bei den heutigen Verhältnissen auch nicht hoch, so sehr sie sich auch
anstrengen.’ Der andere sagt: ‘Jeder ist seines Glückes Schmied. Wer sich heute wirklich
anstrengt, der kann es auch zu etwas bringen.’
Was würden Sie persönlich sagen: wer von den beiden hat eher recht129  (Politik im
Wandel, 1994, s. 8)

I denna korta berättelse eller diskussion används flera tekniker för att förmedla
budskapet till läsaren. Först och främst ger den intryck av att vara en berättelse eller
en diskussion, relevant för vardagsvärlden. Dessutom används frågor för att aktivera
läsarens egna funderingar, både i inledningen och avslutningen. Även kontrastering i
form av två motsatta ståndpunkter används för att stimulera läsarens eget tänkande.
Genom dessa tekniker kommer berättelsen mycket nära läsaren och detta ger läsaren
en chans att starta ett samtal med texten. Utifrån detta samtal kan läsaren sedan göra
en självständig bedömning och ta ställning till den huvudfråga som ställs. De
berättelser, som följer senare i boken, för indirekt fram ett budskap om att människor
behöver hjälp och stöd från samhället för att uppnå social rättvisa och kunna
avancera i samhället. Detta skulle kunna ses som ett svar på den fråga som ställs i
ovanstående korta berättelse. Längre fram i avsnittet förekommer det flera berättelser,
vilka visar att människor inte är sin egen lyckas smed, utan att de måste förlita sig på
statens stöd i olika situationer.

                                                
129 Är var och en sin egen lyckas smed?
    Fråga: ”Två män samtalar om livet.
    Den ene säger: ‘Det är faktiskt så att den ena är överordnad och den är andra underordnad och kan inte komma
högre under nuvarande förhållanden, även om han anstränger sig.’
Den andre säger: ‘Var och en är sin egen lyckas smed. Den som verkligen anstränger sig i dag, kan bli vad han
vill.’
Vad skulle ni själva säga: vem av de båda har rätt?”
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Via uttrycksformen återges ofta monologa förklaringar eller beskrivningar. Detta
blir tydligt när texten beskriver det demokratiska samhället och vissa grundläggande
värden. Då framhävs till exempel att begreppet demokrati är mångtydigt samtidigt
som det slås fast vad demokrati innebär.

Der Grundgedanke der Demokratie ist ausgedrückt im Prinzip der Volkssouveränitet: Die
Staatsgewalt geht vom Volke aus. Innerhalb der einmal nach diesem Prinzip gegebenen
Verfassung hat das Volk als Wählerschaft aber auch nur eine eingeschränkte Gewalt. Sie
wird von allen politisch gleichberechtigten Bürgern in Akten der Wahl und der
Abstimmung ausgeübt, vor allem durch die Wahl besondere Organe130  (Politik, Ein
Studienbuch zur politischen Bildung, 1994, s. 109)

I detta citat slås det fast att demokrati och folksuveränitet hör samman samt att
folksuveränitet  endast innebär en rätt till valdeltagande. Citatet hävdar att den
författning som en gång antagits av folket medför en maktinskränkning på så sätt att
folket endast kan utöva sin makt genom val. Detta påstående återför
maktinskränkningen till folket själv. De har ju medgivit att deras deltagande endast
består i val av olika statsorgan. Ord som ”är uttryckt”, ”utgår från” och ”utövas”
slår fast detta förhållande, liksom hela meningen ”statsmakten utgår från folket”.
Andra exempel på monologa uttryck berör människovärdet och partiernas betydelse i
en demokrati.

Die Formulierung von Art. 1 GG macht deutlich, dass Menschenwürde vorstaatliches
Recht ist. Da sie nicht vom Staat verliehen ist, kann sie auch nicht entzogen werden.131

(Sozialkunde für die Oberstufe des Gymnasiums, 1997, s. 306)

Här konstateras det helt enkelt att människovärdet är en förstatlig och ovillkorlig rätt
och detta går inte att diskutera. Ett annat exempel på ett fastslående uttryck handlar
om de politiska partiernas funktion i ett demokratiskt samhälle.

Politische Parteien sind die wichtigsten Organisationen für die politische Integration des
Volkes in einer demokratisch verfassten Gesellschaft; dem trägt unsere Verfassung
Rechnung132  (Sozialkunde für die Oberstufe des Gymnasiums, 1997, s. 223)

Här slås det klart fast att politiska partier är de redskap som ska användas för att
integrera folket politiskt och att författningen stödjer denna tanke. Orden ”är”,
”viktigaste” och ”tar hänsyn till” slår fast att de politiska partierna är viktiga. Att
hänvisa till författningen och folket i satsen, gör också att texten använder sig av
auktoritetsmarkeringar. Författningen ska ju vara ett uttryck för folkets vilja och

                                                
130 Demokratins grundtanke uttrycks i principen om folksuveränitet: statsmakten utgår från folket. I den
författning som en gång utgått från denna princip, har folket som valmanskår bara en inskränkt makt. Den utövas
i folkomröstningar och val, framförallt i val av särskilda organ, av alla politiskt likaberättigade medborgare
131 Grundlagens formulering i Art. 1 tyddliggör att människovärdet är en förstatlig rätt. Då det inte är givet av
staten, kan det inte hellre dras tillbaka.
132 Politiska partier är de viktigaste organen för folkets politiska integration i en demokratiskt författad stat; vår
författning tar hänsyn till detta
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folket har en gång fått ta ställning till författningens utformning, varför det som står i
författningen måste äga giltighet.

Språket i läroböckerna är relativt distanserat från läsaren. Mycket få uttryck eller
ord används som kan dra in läsaren i någon form av gemenskap. I arbetsuppgifterna
tilltalas läsaren och ombeds utföra uppgifterna, men i övrigt är det svårt att finna ord
som ”vi” eller ”du”. Några meningar finns dock som drar in läsaren i en gemenskap.

Dazu sind wir zu viele; und dafür sind die Verhältnisse zu kompliziert [...] Deshalb haben
wir das repräsentative System133  (Sozialkunde für die Oberstufe des Gymnasiums, 1997,
s. 251)

Här bildas en gemenskap mellan läsaren och texten och denna gemenskap används
för att övertala läsaren om att det representativa systemet är nödvändigt. Orden ”vår
kultur” används också för att markera en tysk gemenskap.

Texterna i läroböckerna vänder sig främst till en ung västtysk man som är
handlingskraftig, har en kritisk inställning till den information han får och kan fatta
självständiga beslut. Att det är en man som texterna vänder sig till framgår främst av
bildmaterialet som huvudsakligen återger män i olika situationer. Här skiljer sig boken
”Politik im Wandel” från mönstret genom att ha lika många bilder som enbart återger
män som återger både män och kvinnor. Att det är en västtysk man framgår av det
sätt som texterna behandlar återföreningen. Den belyses till övervägande del ur ett
västtyskt perspektiv samtidigt som solidaritet mellan medborgarna framhålls. Bilderna
har dessutom ett ovanifrån-perspektiv när människor som inte är västtyskar återges.
Att det rör sig om en handlingskraftig person tydliggörs genom arbetsuppgifterna
som till största delen är av procedurkaraktär och genom att bilderna återger
handlingar. Texten i sig talar också om betydelsen av att vara aktiv. Den kritiska
inställningen framkommer genom att texterna, bilderna och karikatyrerna ska
analyseras och bedömas utifrån vissa kritiska frågeställningar. Analyserna ska kunna
leda fram till ett ställningstagande och dessutom ställs frågor till läsaren som denne
ska ta ställning till.

Tematisk analys

Enhet eller mångfald
Det övergripande temat i läroböckerna rör möjligheterna att bevara en enhet, en
gemenskap baserad på tysk kultur och tradition. Att bevara en enhet förefaller vara
väsentligt samtidigt som läroböckerna på ett positivt sätt för fram mångfald.
Mångfalden kan berika samhället, dessutom är ju pluralism en grund för den frihetliga
demokratin. Problemet under perioden tycks sålunda bestå i att finna en balans mellan
enhet och mångfald, en balans som tillåter olika grupperingar att existera under sina
egna betingelser i en gemenskap. Svårigheten att finna denna balans bottnar i den
splittring i samhället som är förhärskande. De förändringar som samhället genomgår

                                                
133 Vi är därtill för många och förhållandena är alltför komplicerade för det [...] Därför har vi det representativa
systemet.
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har fört med sig problem i form av ökande klyftor mellan olika grupper. Samtidigt
poängteras de möjligheter som uppstår i förändringstider på ett positivt sätt. Det gäller
bara att skapa en gemenskap som kan bevara samhället. Texterna arbetar nu för att
åstadkomma denna gemenskap. Exempel på detta är att slagord som frihet och
solidaritet samt fred, frihet och rättvisa förs fram. Dessutom lyfts återigen det allmänna
bästa fram och betonas som ett sammanhållande band tillsammans med
solidaritetsbegreppet. ”Gemeinwohl” eller det allmänna bästa som begrepp får nu ett
delvis annorlunda innehåll, men framförallt betonas begreppets flexibilitet och
beroende av kontexten.

Gemeinwohl meint nicht eine über den Interessen der Vielen freischwebende objektive
Gegebenheit, sondern die gemeinsame Ordnung des Miteinanders, die nötig ist, um
Interessekonflikte zu regeln und um zu kooperieren. Das Gemeinwohl ist mehr als die
Summe der Interessen der Vielen; es ist nämlich die Bedingung der Möglichkeit, diese
Interessen geordnet wahrzunehmen. Als solche besteht es aber viel mehr in Regeln und
Institutionen als inhaltlichen Werten.134 (Politik, Ein Studienbuch zur politischen Bildung,
1994, s. 51)

Här står det klart att det allmänna bästa består av regler och institutioner och att dess
funktion är att reglera den gemensamma tillvaron på olika sätt. På ett övertalande sätt
förklaras begreppet genom att kontrastera dess innehåll gentemot vad det inte är
samtidigt som begreppet avgränsas. Läroböckerna använder dock begreppet på ett
sådant sätt att en viss normativitet och ett visst innehållsligt värde kan anas. Det
verktyg som ska användas vid konfliktlösningar är det allmänna bästa, men det
allmänna bästa kan bara fungera om det eftersträvas gemensamt.

Das Gemeinwohl ist das Wohl aller Mitglieder einer Gemeinschaft, insoweit es nur mit
gemeinsamen Mitteln erstrebt werden kann135  (Politik, Ein Studienbuch zur politischen
Bildung, 1994, s. 51)

Medborgarnas egna specifika intressen måste underordnas mer generella och för
samhällets fortbestånd mer nödvändiga intressen. Tolerans och respekt för andras
åsikter ska visas likaväl som respekt för andra gruppers sätt att leva. Olika kulturella
grupper tillåts gestalta sina egna livsvillkor under förutsättning att dessa inte
kolliderar med den rättsordning som måste finnas i ett demokratiskt samhälle.

In diesem Moment muß die Rechtsordnung einer demokratischen Gesellschaft schwerer
wiegen als das Recht auf ”kulturelle Unterschiedlichkeit” und Privatsphäre136  (Politik im
Wandel, 1994, s. 19)

                                                
134 Det allmänna bästa är inte ett fritt svävande faktum av de många intressena, utan den gemensamma ordningen
för samvaro, vilken är nödvändig för att reglera intressekonflikter och för att kunna samarbeta. Det allmänna
bästa är mer än summan av de mångas intressen; det är nämligen villkor för möjligheten att ta tillvara dessa
intressen på ett ordnat sätt. Som sådan består det mer i regler och institutioner än i innehållsliga värden.
135 Det allmänna bästa är alla samhällsmedlemmars bästa så länge det går att eftersträva med gemensamma medel
136 Under dessa omständigheter måste rättsordningen i det demokratiska samhället väga tyngre än rätten till
kulturell olikhet och privatlivets helgd
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Toleransen i samhället har sina gränser och en gräns dras i förhållande till
rättsordningen. En annan gräns dras mot grupper som använder sig av hotfulla eller
våldsamma medel för att göra sig hörda. Varken terrorister, nynazister eller andra
höger- eller vänsterradikala grupper accepteras. Freds- och konsensusvillkoren sätter
gränser för extremistgruppers möjlighet att få vara med och bestämma i samhället.

Die institutionellen Bedingungen des inneren Friedens markieren auch die Grenze der
Toleranz gegen extremistische Gruppen, die gewalttätig werden137  (Politik, Ein
Studienbuch zur politischen Bildung, 1994, s. 173)

De två sista citaten visar att det allmänna bästa i form av en rättsordning utgör den
norm som används för bedömning av fenomen. Kulturella egenarter är tillåtna så
länge de inte strider mot vissa grundläggande värden i den demokratiska staten, till
exempel jämlikhet eller jämställdhet. Extrema grupper kan också förbjudas eftersom
de hotar det allmänna bästa, det vill säga vissa grundläggande värden som fred och
spelregler samt tolerans för andras åsikter. I detta ligger en konflikt som inte
behandlas. Texterna framhäver tolerans samtidigt som de återspeglar en viss brist på
tolerans. Rättsordningen och en fredlig samexistens ska utvisa var gränsen för
tolerans kan dras, men den är otydlig.

Under innevarande tidsperiod tycks demokratin och dess innehåll bli allt mer
självklar och det som främst fokuseras är snarare hur demokratin kan utvecklas och
anpassas till det nya samhället. De frågor kring demokrati som lyfts fram under
perioden berör medborgarnas deltagande i samhällets gestaltning och legitimationen
av beslut. Den tilltagande internationaliseringen för med sig att dessa frågor måste
omvärderas och betraktas ur ett mer överstatligt perspektiv och som exempel anges
den demokratiska problematik som uppstått i samband med EU:s ökande betydelse.
Den enskilde medborgarens möjlighet till inflytande och deltagande diskuteras och i
relation till detta påstås det att en demokrati endast kan fungera, om medborgarna har
möjlighet att aktivt delta i den politiska processen. Visserligen sägs
subsidiaritetsprincipen vara rådande inom EU, men det finns en risk att beslut med
nationell verkan fattas av överstatliga organ utan att medborgarna i de enskilda
länderna kan påverka besluten. Nästa problem som då uppstår berör beslutets
legitimitet. Kan ett beslut fattat på överstatlig nivå få legitimitet inom en nation?
Frågor av detta slag diskuteras och problematiseras och via diskussionen framtonar
konflikten mellan att bevara och förändra för att behålla den tyska demokratin och
gemenskapen. Demokratiska traditioner betonas därför samtidigt som en strid om
demokratins innehåll framhävs.

Zehn Jahre später ist der Konsens der Demokraten unterschiedlicher Richtungen wieder
klarer, daß demokratische Spielregeln, Institutionen und Verhaltensweise nicht zugunsten

                                                
137 De institutionella villkoren för den inre freden markerar en gräns för tolerans av extremistiska grupper som är
våldsbenägna
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angeblich höherer Ziel suspendiert werden dürfen138  (Politik, Ein Studienbuch zur
politischen Bildung, 1994, s. 172)

Det bestående eller demokratins kärna lyfts fram och får ett språklig uttryck som
anger att det råder enighet om vad som är kärnan. Ord som ”konsensus” och
”tydligare” anger vari enigheten består medan ord som ”inte”, ”föregivet mål”  och
”åsidosätta” klargör vad som måste undvikas. Det görs en avgränsning genom att
klargöra att den gemenskap som råder i den västtyska demokratin bygger på
spelregler och vissa förhållningssätt. Medborgarnas åsikter avgör vad demokrati är
och hur demokratin ska utformas. Det hävdas därför att en demokrati endast kan
fungera om medborgarna anser styrelsesättet vara riktigt och förnuftigt.

Eine Demokratie ist nur dann Stabil, wenn die meisten Mitbürger das politische System
für überwiegend gerecht und vernünftig halten139  (Sozialkunde für die Oberstufe des
Gymnasiems, 1997, s. 328)

Med sådana påståenden framhävs medborgarnas möjligheter att påverka demokratins
innehåll, samtidigt som spelreglerna betonas. I det sista citatet ryms dessutom en
hänvisning till majoritetsprincipen och dess relation till medborgarnas egna livsplaner.
Implicit arbetar texten här för att framhäva ett nationellt beslutsfattande gentemot ett
överstatligt. I ”Sozialkunde für die Oberstufe des Gymnasiums” beskrivs EU och
dess problem i form av karikatyrer. Detta kan ses som ett uttryck för en motsägelsefull
hållning gentemot EU. Karikatyrer används ju för att kritisera och problematisera
vissa fenomen. Dessutom är karikatyrer mångtydiga i sig själva. Tyskland är i grunden
positiv till EU, främst som en fredsbevarande organisation, men staten önskar ett
federalistiskt EU baserat på en subsidiaritetsprincip för att garantera en nationell
medverkan i beslut som är viktiga för nationen.

En samhällsgrupp som framställs som en belastning för samhället är utlänningarna.
En viss motsägelse kan ändå märkas i talet om utlänningar. Det är en grupp som
belastar samhället på olika sätt, men solidariteten kräver att denna grupp ska
integreras i samhället. Denna önskan om integration framkommer, dels genom några
bilder, dels genom ett delavsnitt som framställer ett multikulturellt samhälle som en väg
till större social rättvisa, ett av de viktigaste målen för det demokratiska samhället. I
”Politik im Wandel” förekommer det två bilder under rubriken ”Deutschland -
Heimat Babylon?” (fig. 8). Rubriken i sig är ganska motsägelsefull. Den kan betyda
att det är negativt med så många utlänningar i Tyskland och att människor därför kan
få svårt att förstå varandra. Innebörden kan också vara att ett mångkulturellt samhälle
är något positivt och att Tyskland kan vara på väg dit. De två bilderna ger också ett
motsägelsefullt intryck, då de är varandras motsatser. En ideal och en real situation
återges. Överst till höger på en sida återfinns en bild som visar en matsal, där
människor från olika kulturer möts. Den undre bilden, placerad till vänster, visar en

                                                
138 Tio år senare är enigheten mellan olika demokratiska inriktningar åter tydligare om att demokratiska
spelregler, institutioner och förhållningssätt inte får åsidosättas på grund av ett föregivet högre mål
139 En demokrati är stabil först när de flesta medborgare anser det politiska systemet vara övervägande riktigt och
förnuftigt



118

affärsgata med bara utländska namn, dessutom syns  endast utlänningar på bilden. Då
den undre bilden är placerad nederst och till vänster visar den en gammal och verklig
situation, nämligen segregationen i samhället. Den övre bilden däremot återger det
nya och ideala i form av integration. Vinkeln är hög i den övre bilden, vilket ger
betraktaren makt i förhållande till det betraktade. Utlänningarna på bilden kan
uppfattas som underordnade betraktaren, då de så att säga befinner sig vid
betraktarens fötter.

Den värdekollision som kan inträffa när flera olika kulturer ska mötas diskuteras i
läroböckerna, liksom frågan om hur stora eftergifter utlänningar måste göra för att
kunna integreras i samhället. I denna diskussion klargörs det tydligt att inom vissa
områden kan en grupps specifika värderingar tillåtas få uttryck. I skolans
idrottsundervisning kan det vara acceptabelt att skilja flickor och pojkar åt, för att
tillgodose vissa religioners krav på särbehandling av könen. I grundläggande
värdefrågor som berör jämställdhet och människors rätt till ett fritt val måste däremot
den tyska rättsordningen gälla. Ett tvångsgiftermål utgör exempel på vad som inte
kan accepteras.

Zu den elementaren Grundwerten unserer Gesellschaft gehören die allgemeine
Schulpflicht, die Gleichberechtigung der Frau, die freie Wahl der Ehe. Daran darf
niemand rütteln, auch nicht im Namen der im Grundgesetz verankerten
Glaubensfreiheit140  (Politik im Wandel, 1994, s. 19)

I citatet klargörs det tydligt i vilka värdefrågor som det inte kan göras eftergifter.
Utlänningarna måste anpassa sig i dessa frågor. Genom att använda orden ”vårt
samhälle” har en gemenskap skapats och de som eventuellt tar avstånd från
innehållet i dessa meningar, hör därmed inte till samhället. Den fråga som ställs i
texterna om hur stora eftergifter utlänningar måste göra för att integreras i samhället
besvaras på detta sätt. Samtidigt blir det tydligt att strävan efter balans mellan enhet
och mångfald också innebär ett särskiljande. Vissa värden som finns i en främmande
kultur betraktas inte som legitima. Två personer eller röster får också diskutera utifrån
olika perspektiv hur man ska förhålla sig till kulturkonflikter.

Ett annat problemområde som får en motsägelsefull beskrivning är återföreningen.
Problemet att både skapa en enhet och att samtidigt ta tillvara det bästa från de båda
länderna blir här synligt. Ett västtyskt perspektiv dominerar behandlingen av
återföreningen, vilket gör att ett särskiljande tonar fram. Östtyskland beskrivs som
orsak till de flesta problem medan Västtyskland enbart felar genom att uppvisa en
bristande solidaritet. Det motsägelsefulla i beskrivningen blir särskilt märkbar i en
karikatyr som på ett problematiserat sätt skildrar en specifik aspekt av återföreningen
(fig. 9). Karikatyren har rubriken ” Tyskland - mitt fädernesland”  och återger en
västtysk man som står framför ett hus med en tomtkarta i händerna, på vilken det står
”faster Ernas tomt i Dahlwitz”.  I dörröppningen till huset står en man och en kvinna
som iakttar den andre mannen, som är framställd som en förmögen person. Vid
staketet återfinns en affisch med texten: ”Wir sind das Volk”, östtyskarnas slogan i
                                                
140 Till de elementära grundvärdena i vårt samhälle hör den allmänna skolplikten, kvinnors jämställdhet, det fria
äktenskapsvalet. Ingen får rubba dessa, inte ens i namn av den trosfrihet som finns förankrad i grundlagen.
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samband med återföreningen. En kritik riktas både mot ett öst- och ett västtyskt
perspektiv men det västtyska perspektivet bildar en förgrund. Det är framförallt
medborgarnas handlingar som kritiseras via karikatyren. Eleverna ombeds själva
berätta hur de uppfattar budskapet i karikatyren och detta skapar en möjlighet till
diskussion och fördjupad reflektion kring återföreningens problem. Framförallt ges
eleverna en möjlighet att skapa egna åsikter i denna fråga.  

Glädjen över återföreningen smolkas av konflikter och ekonomiska utgifter. En
karikatyr i boken ”Politik im Wandel” åskådliggör tydligt medborgarnas inställning
till  återföreningen (fig. 10). Karikatyren har textrubriken ”Gesamtdeutsche
Morgenröte” ( återföreningens morgonrodnad) och visar en tredelad bild av en
medborgares tankar. Solen är på väg upp i den första bilden och mannen ser nöjd ut.
På nästa bild har solen nått lite längre upp och ordet enhet kan ses skrivet på solen.
Mannen är nu mycket glad. Den sista bilden återger hur solen har förvandlats till en
insamlingsbössa, på vilken det står att enhet kostar. Mungiporna på mannen pekar nu
neråt. Karikatyren återger en allmän uppfattning om återföreningen och är en
uppmaning till läsaren att fundera över sin egen inställning. Den avslutar ett moment
som behandlar kostnaden för återföreningen, vilken sägs uppgå till över 500 miljarder
Mark. Skatterna har höjts för att bekosta alla åtgärder som måste vidtas och 1995
infördes dessutom ett solidaritetstillägg. Med hjälp av diagram åskådliggörs
kostnaderna för återföreningen och dessa visar en stigande tendens. Texten förklarar
i sin tur vilka som ska betala kostnaderna.

Der Westen muß sich im Laufe der nächsten 12 bis 15 Jahre auf einen Transferbedarf des
Ostens von etwa 2,4 Billionen Mark [...] einstellen141  (Politik im Wandel, 1994, s. 164)

Medborgarna förväntas solidariskt ställa upp på alla merkostnader. Ett solidariskt
förhållningssätt föreskrivs sålunda i texten.

Den östtyska ekonomin föll totalt samman i samband med återföreningen. Det
påstås i läroböckerna att övergången från planhushållningen till marknadshushållning
skapade dessa problem men den västtyska strukturomvandlingen förvärrade också
situationen. Ett stort antal arbetsplatser försvann i öst, vilket ökade den totala
arbetslösheten kraftigt. De stora förlorarna på arbetsmarknaden sägs vara kvinnorna i
öst. Under en lång tid var de en efterfrågad grupp på arbetsmarknaden, varför många
sociala åtgärder vidtogs för att underlätta kvinnornas förvärvsarbete, bland annat
satsades det på daghemsbyggen. Nu behövs de östtyska kvinnorna inte längre på
arbetsmarknaden. Olika anledningar till det ekonomiska sammanbrottet lyfts fram och
samtliga är relaterade till den socialistiska ideologin och planhushållningen. I den
planstyrda ekonomin bestämdes priser, efterfråga och utbud centralt, varför pengar
påstås ha förlorat sin betydelse. Detta ledde bland annat till att underhållet på
kapitalvaror eftersattes. Det gick ju bra att skaffa nya kapitalvaror i stället.
Bostadshyrorna sägs till exempel ha varit så låga att fastigheter vansköttes. Resurser
påstås ha slösats bort och eftersom arbetslöshet officiellt inte fick förekomma, sägs
den arbetslöshet som ändå fanns ha dolts.

Den politiska ordningen i öst påstås även ha medfört att östtyskar är ovana att ta
eget ansvar. I Östtyskland strävade man efter en total jämlikhet, medan man i
                                                
141 Väst måste ställa in sig på ett överföringsbehov på 2,4 biljoner Mark till öst.
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Västtyskland strävade efter att förena frihet och medansvar med social rättvisa. Vid
återföreningen, när de östtyska medborgarna mötte ett pluralistiskt samhälle med
förväntningar på ett självständigt ansvarstagande, uppstod det konflikter. Skulden
för alla svårigheter som uppstod tycks i hög grad läggas på de östtyska medborgarna,
men det förekommer också avsnitt där den västtyska oviljan att gå östtyskarna till
mötes beskrivs.

Det motsägelsefulla i texterna möjliggör för läsaren att skapa en egen mening och
åsikt, samtidigt används karikatyrerna för att återföra meningen till det ”som borde
gälla”, nämligen solidariteten. Det västtyska perspektivet på återföreningen både
ifrågasätts och stöttas i texten. Ett ifrågasättande görs med hjälp av karikatyrer, men
perspektivet stöttas genom text och påståenden som att östtyskar är ovana att ta eget
ansvar och kunna bestämma själv. Den delvis dolda kritiken mot den socialistiska
ideologin gör det västtyska perspektivet tydligare. Temat om en ond och god
demokrati tycks nu återkomma och medför att Öst- och Västtyskland särskiljs. En
strävan att skapa en gemensam helhet blir ändå märkbar i läroböckerna. Den onda
demokratin ska nu integreras i den goda och på så sätt kan en balans mellan enhet
och mångfald upprättas.

Begreppsanalys

Rättigheter
Rättighetsperspektivet betonas starkare under denna tidsperiod, vilket bland annat
märks genom att det tilldelas ett större utrymme. Den snabba samhällsförändringen
och den ökande segregationen är förmodligen anledningen till att
rättighetsperspektivet och framförallt den sociala rättvisan får en stark betoning.
Olika auktoritetsmarkeringar görs i texterna, till exempel historiska återblickar och
hänvisning till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, för att framhäva
rättighetsperspektivets betydelse. Dessutom används FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter som ett försvar för och en förklaring till varför rättigheterna delas upp i
politiska rättigheter, liberala rättigheter och sociala rättigheter. Denna uppdelning gör
det också möjligt att förklara varför vissa rättigheter kan inskränkas och varför vissa
aldrig kommer till stånd. De sociala rättigheterna är av målsättningskaraktär, varför de
endast kan uppnås om staten har resurser. Rättigheterna måste dessutom vara
förenliga med varandra, det vill säga de sociala anspråken måste kunna förenas med
liberala rättigheter. Den ena medborgarens rättigheter får inte inskränka andras
rättigheter, men framförallt måste de vara förenliga med kravet på fred och rättigheter
för alla. Genom detta krav på gränssättning mellan medborgarnas rättigheter blir det
möjligt att förbjuda möten som har karaktär av hot eller våld under förutsättning att
de försiggår under bar himmel. Möten som är slutna och privata kan inte förbjudas, då
de inte medför lika stora möjligheter att framföra åsikter, så att de framstår som hotfulla
eller författningsfientliga. Alla rättigheter sägs vara baserade i ett synsätt, som innebär
att individen ses som bunden av gemenskapen.

I läroböckerna ges exempel på hur människans värde kan kränkas av en stat. Av
texterna framgår det att människans värde aldrig kränks i den frihetligt-demokratiska
ordningen, då författningen har inbyggda garantier mot detta. I före detta
Östtyskland däremot så kränktes människans värde bland annat genom Stasis
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agerande, påstås det i ”Politik im Wandel”, medan en tystnad härskar när det gäller
Västtysklands hemliga polis och de möjligheter som öppnas för frihetsinkränkningar
via den västtyska grundlagen. Rättighetsperspektivet beskrivs också ur en
internationell synvinkel i denna bok. Främst handlar det om kränkningar av de
mänskliga rättigheterna i andra länder, vilket återges genom flera olika berättelser och
en tydlig avgränsning görs när det gäller kränkningar av mänskliga rättigheter. De
mänskliga rättigheterna kränks i andra länder, men mycket litet sägs om vad som
händer i Tyskland, när det gäller mänskliga rättigheter. Det enda som behandlas i
denna fråga rör demonstrationer mot barnprostitution och möjligheten att förbjuda
nynazistiska demonstrationer. Dessa fenomen likställs därmed med kränkningar av
mänskliga rättigheter.

Frihet
Frihetsbegreppets beskrivning uppvisar tydligt den kamp som finns för att nå en
balans mellan ett individ- och gemenskapsperspektiv samt mellan frihet och styrning.
De demokratiska frihetsrättigheterna förs nu fram som mer centrala än de personliga
frihetsrättigheterna. I två av läroböckerna hävdas det till och med att det inte längre
är nödvändigt att skydda individernas frihetsutrymme.

In diesen Demokratien geht es aber nicht mehr nur um den Schutz einer individuellen
Freiheitssphäre gegenüber dem Staat. Es geht vielmehr um die freie Mitgestaltung der
gemeinsamen politischen Ordnung durch die Individuen und ihre gesellschaftlichen
Vereinigungen142  (Politik, Ein Studienbuch zur politischen Bildung, 1994, s. 114)

Här ges gemenskapen företräde medan det personliga frihetsbegreppet lyfts fram i
boken ”Politik im Wandel” med hjälp av en symbolladdad bild (fig. 11). Bilden
föreställer en hand med öppen handflata som belyses. Fingrarna är böjda över ett
galler. Vid sidan av bilden har en frihetsdikt nedtecknats. Bild och dikt tillsammans
ger en stark känslomässig och individuell framtoning av frihetsbegreppet. Den
individuella betoningen av frihetsbegreppet blir än tydligare om det relateras till de
skildringar av rättighetskränkningar som också ges i boken. I texten hävdas det att en
obegränsad frihet är en dröm och ett idealtillstånd, vilket aldrig kan uppnås. Mänsklig
samlevnad sägs alltid medföra att friheten måste inskränkas. Den totala
handlingsfriheten beskärs av andra personers rättigheter samt den sedvanerätt och de
normer som finns i ett samhälle. Här synliggörs konflikten mellan frihet och styrning.

Åsikts- och yttrandefrihet
Åsikts- och yttrandefriheten framhävs fortfarande som grundläggande för en
demokrati, men nu tilldelas avsnitten ett mycket litet utrymme. Detta ger en
motsägelsefull bild av hur det egentligen förhåller sig. Det som sägs är i princip att ett

                                                
142 I dessa demokratier handlar det inte längre om att skydda ett individuellt frihetsutrymme gentemot staten. Det
handlar mer om individernas och deras samhälleliga föreningars fria möjlighet att medverka i den politiska
ordningens gestaltning
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demokratiskt samhälle måste vara ett pluralistiskt samhälle, där flera olika åsikter och
intressen tillåts.

Jämlikhet och rättvisa
Läroböckernas diskussion om jämlikhet och rättvisa belyser tydligt kampen för att nå
balans mellan enhet och mångfald genom att både ha ett gemenskaps- och ett
individperspektiv. Jämlikhet som likhet inför lagen hör samman med ett
individperspektiv medan jämlikhet som social rättvisa hör samman med ett
gemenskapsperspektiv. Den jämlikhet som beskrivs i texten pendlar mellan dessa
ytterligheter.

För första gången görs en ordentlig genomlysning av jämlikhetsbegreppet. Det
förklaras på flera olika sätt och relateras till den strukturomvandling som samhället
genomgår. Huvudsakligen handlar jämlikhet alltjämt om likhet inför lagen och att bli
behandlad på likartat sätt av myndigheter, såvida inte ett olikt behandlingssätt skulle
vara mer gynnsamt. Denna form av jämlikhet innebär endast att ha tillgång till rättvisa
möjligheter, inte om en total likhet. Staten varken har eller ska ha makt att göra
medborgarnas levnadsvillkor fullständigt lika.

Das Gleicheitsgebot in Art.3 darf jedoch nicht mit Gleichmacherei verwechselt werden; es
soll lediglich gewährleisten, daß jeder Mensch von staatlichen Einrichtungen ”gerecht”
behandelt wird143  (Politik im Wandel, 1994, s. 190)

Utifrån denna definition av jämlikhet diskuteras jämställdhetsproblematiken på ett
fördjupat sätt. Män och kvinnor är enligt grundlagen lika och ska ha lika möjligheter.
Kvinnor har i själva verket små möjligheter att göra yrkeskarriär, främst på grund av
svårigheterna att förena familje- och yrkesliv. Kvotering och lagstiftning föreslås som
möjliga vägar för förändring men en karikatyr ifrågasätter detta. Olika lagförändringar
beskrivs som har vidtagits för att öka jämställdheten mellan män och kvinnor.
Lagparagrafer, där mannen har stått som överhuvud för familjen, har tagits bort,
medan lagparagrafer, där kvinnan har stått som överhuvud för hushållsarbetet, har
ersatts med lagtext där män och kvinnor jämställs i sin funktion som ansvariga för
hushållet. Texter, karikatyrer och arbetsuppgifter visar en motsägelsefull inställning
till den diskuterade problematiken. Detta ger upphov till en spänning i texten och
därmed en viss öppenhet, som möjliggör för läsaren att själv ta ställning till
kvoteringsfrågan. Författarrösten och den officiella rösten tycks till och med ha skilda
åsikter i frågan. En karikatyr återger problematiken genom att visa en man och en
kvinna som demonstrerar för jämställdhet (fig. 12). Mannen håller i den ena änden av
en banderoll medan kvinnan håller i den andra, dessutom håller kvinnan i en
barnvagn, ett barn och en massa paket. En annan karikatyr visar skillnaden mellan
mäns och kvinnors utvecklingslinjer under rubriken ”Evolution of man and woman”
(fig.13).

Under den här perioden framhävs särskilt bristen på social jämlikhet genom att
lyfta fram olika grupper som har det svårt i det tyska samhället. Olika gruppers
                                                
143 Jämlikhetsparagrafen i Art. 3 får dock inte förväxlas med likriktande; den ska bara garantera att varje människa
behandlas rättvist
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levnadsvillkor beskrivs i text, bild och diagram samtidigt som den sociala skiktningen
framställs som något naturligt i ett samhälle. Brist på social jämlikhet framställs som en
drivkraft i samhället, dels genom själva diskussionen, dels genom att texterna
fokuserar möjligheten för var och en att själv förändra sitt liv. Anledningen till att
sociala skillnader överhuvudtaget finns är frihetsbegreppets centrala funktion i en
frihetlig demokrati. Det måste alltid råda en balans mellan frihet och jämlikhet i ett
frihetligt-demokratiskt samhälle. En total jämlikhet sägs innebära ett förtryck av
individer.  Rawls’ teori om rättvisa lyfts fram för att visa de möjligheter som finns att
skapa social rättvisa. Alla ska, enligt Rawls, ha tillgång till de grundläggande
rättigheterna. De sociala och ekonomiska rättigheterna ska däremot vara så fördelade
att det gynnar alla.

Alle sozialen Werte - Freiheit, Chancen, Einkommen, Vermögen und die sozialen
Grundlagen der Selbstachtung - sind gleichmäßig zu verteilen, soweit nicht eine ungleiche
Verteilung jedermann zum Vorteil gereicht144  (Politik im Wandel, 1994, s. 74)

Denna diskussion ställs i relation till och delvis i motsats till den tyska statens plikt att
försörja medborgarna om de saknar medel. Alla tyska medborgare har rätt till ett
existensminimum och storleken av detta minimum relateras till en relativ definition av
fattigdom. Subsidiaritetsprincipen är grundläggande för socialpolitiken, vilket innebär
att anhöriga i första hand ska försörja den drabbade och först därefter går staten in
med hjälp. Grupper som sägs ha behov av samhällets stöd är främst barnfamiljer,
arbetslösa och hemlösa. Vissa grupper sägs belasta ekonomin och förs därför fram som
ett hinder för en social rättvisa. Pensionärer, asylsökande och östtyskar påstås tynga
ekonomin särskilt kraftigt. Olika tabeller visar hur höga kostnaderna för socialhjälp
och socialpolitiken är och vilka som får betala. Det framhävs dock i läroböckerna att
ingen grupp ska ställas utanför, utan alla grupper måste få det stöd de behöver.
Solidariteten i samhället utmanas därför och välfärdsstaten sätts på prov.
Nedanstående citat visar hur det framhålls att frihet och solidaritet måste förenas.

In einer demokratisch verfassten Gesellschaft, die Menschenwürde als obersten
gemeinsamen Wert anerkennt, darf Sozialpolitik nicht obrigkeitliche Fürsorge für ”arme
Leute” und nicht Verteilung von Almosen sein. Sie ist vielmehr Aufgabe der ganzen
Gesellschaft als Solidargemeinschaft.
[...]
Freiheit und Solidarität müssen verbunden werden145  (Sozialkunde für die Oberstufe
des Gymnasiums, 1997, s. 38)

Fetstil ger en särskild betoning åt orden frihet, solidaritet och solidarisk gemenskap
och genom dessa ord framhävs återigen kampen om en gemenskap.
                                                
144 Alla sociala värden - frihet, chanser, inkomster, förmögenhet och de sociala grunderna för självaktning - ska
fördelas lika, såvida inte en ojämlik fördelning skulle vara till var och ens fördel
145 I ett demokratiskt uppbyggt samhälle, vilket erkänner människans värde som högsta gemensamma värde, får
socialpolitiken inte vara ett överhetens omhändertagande av ”fattiga människor” och inte en fördelning av
allmosor. Den är däremot en uppgift för hela samhället som ett solidariskt samhälle.
[...]
Frihet och solidaritet måste förenas
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Makt och maktbegränsning
Makt och maktbegränsning problematiseras inte lika mycket som under tidigare
perioder. Endast i boken ”Politik, Ein Studienbuch zur politischen Bildung” ges
olika förklaringar av maktbegreppet. Arendts maktdefinition framhävs, även om det
hänvisas till fler definitioner, framförallt till Webers definition av makt. Diskussionerna
i läroböckerna riktas mer mot beslutens legitimitet än mot maktfrågor i sig.

Statens roll
Principerna för statens utformning är fortfarande desamma och dessa principer
beskrivs på ett likartat sätt. Det som skiljer beskrivningen av den demokratiska staten
från tidigare perioder, är främst den tydliga betoningen av välfärdsstaten. Principen
om en välfärdsstat sägs i första hand vara en strukturerande princip, som har stor
betydelse för hur ekonomi och näringsliv ska ordnas. Den ekonomi som ska styra en
välfärdsstat kan inte längre vara en renodlad marknadsekonomi. Ekonomin måste
kunna tåla statliga ingrepp så att en större rättvisa kan skapas, hävdas det i texterna.
Den tyska varianten av en blandekonomi ska kunna förena frihet och social rättvisa
och därför måste ekonomin vara uppbyggd så, att den stimulerar människors eget
ansvarstagande och en fri personlighetsutveckling, samtidigt som en social trygghet
ska kunna garanteras av staten. Ledorden påstås vara hjälp till självhjälp. Samhället
måste sålunda vara så utformat att medborgarna ska kunna gestalta sitt liv efter sina
egna föreställningar.

En viss oenighet råder kring hur denna ordning bör vara utformad. I läroböckerna
beskrivs tre olika ståndpunkter som sägs vara förhärskande i samhället. Det finns en
högerposition som innebär att välfärdsstaten ska underordnas rättsstaten och därför
ska socialpolitiken bara realiseras genom olika förvaltningsåtgärder. En
vänsterinriktad ståndpunkt hävdar, att en demokratisk välfärdsstat måste innebära en
total omformning av marknadsekonomin. En socialisering av näringslivet påstås vara
nödvändig för att skapa jämlikhet mellan människor. Den förhärskande ståndpunkten,
som befinner sig mittemellan de två andra, för fram principerna om demokrati, rättsstat
och välfärdsstat som likvärdiga och framhäver att den rådande socialpolitiken endast
behöver bibehållas och förbättras. Socialpolitik ses som en viktig uppgift för ett
samhälle som vill framhäva en solidarisk gemenskap, i vilken frihet och solidaritet kan
förenas.

Zuerst und grundlegend hat Sozialstaatlichkeit ordnungspolitische Bedeutung,
nämlich als Pflicht des Staates zur Gestaltung einer Wirtschafts- und
Sozialordnung, in der die Bürger und ihre Gruppen sich frei entfalten und ihr Leben
nach eigenen Vorstellungen gestalten können146  (Sozialkunde für die Oberstufe des
Gymnasiums, 1997, s. 40)

                                                
146 Först och främst har principen om en välfärdsstat en ordningspolitisk betydelse, nämligen som statens plikt
att gestalta en ekonomisk och samhällelig ordning som tillåter medborgarna och deras grupper att fritt utvecklas
och att gestalta sina liv efter sina föreställningar
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In einer demokratisch verfassten Gesellschaft, die Menschenwürde als obersten
gemeinsamen Wert anerkennt, darf Sozialpolitik nicht obrigkeitliche Fürsorge für
”arme Leute” und nicht Verteilung von Almosen sein. Sie ist vielmehr Aufgabe der
ganzen Gesellschaft als Solidargemeinschaft.
[...]

       Freiheit und Solidarität müssen verbunden werden147  
(Sozialkunde für die Oberstufe des Gymnasiums, 1997, s. 38)

Dessa båda citat illustrerar det spänningsfält som finns i böckerna. I det ena citatet ses
socialpolitiken som bunden till individen och dennes möjlighet att förverkliga sina
livsplaner. I det andra citatet förenas frihet och solidaritet i ett solidariskt samhälle som
mer betonar gemenskapen. Genomgående handlar sålunda socialpolitiken om att
hjälpa medborgarna att använda sin egen förmåga och kraft, så att de kan försörja sig
själva. När det inte längre är möjligt, så träder staten in med hjälp. Solidaritet och
subsidiaritet måste förenas i välfärdsstaten.

Statens roll under den här perioden är att garantera frihet för individen men
framförallt att undanröja bristen på social jämlikhet. För detta ändamål behövs en stat
med relativt stora befogenheter, men dessa krymps genom kravet att statliga
handlingar ska ha sin grund i lagen och att individens frihet måste bestå. Staten har
”det allmänna bästa” till sitt förfogande för att kunna avväga denna balans mellan
frihet och gemenskap. Detta verktyg används också när staten måste avgöra andra
prekära frågor som kulturkonflikter eller förbud mot extremister. Dessutom används
”det allmänna bästa” både av staten och medborgarna för att kunna möta de
samhälleliga förändringarna. Detta innebär att staten ska arbeta för medborgarnas
bästa genom att upprätthålla och respektera demokratins spelregler och en respekt för
människans värde.

Politikerna måste agera för att de principer som hittills har styrt den statliga
utformningen fortfarande ska ha giltighet. Samtidigt påstås politikerna vara
handlingsovilliga, vilket bidrar till att klyftorna mellan olika grupper ökar.

Medborgarnas roll
Under innevarande period beskrivs medborgarnas rätt att delta i den politiska
gestaltningen på ett motsägelsefullt sätt. Det förs fram att medborgarnas deltagande är
nödvändigt för en demokrati.

Gemäß unserem freiheitlichen Politikverständnis sollen die Bürger die Möglichkeit haben,
sich ständig am politischen Geschehen zu beteiligen. Eine Demokratie lebt von solcher
Beteiligung148  (Politik, Ein Studienbuch zur politischen Bildung, 1994, s. 48)

                                                
147 I ett demokratiskt uppbyggt samhälle, vilket erkänner människans värde som högsta gemensamma värde, får
socialpolitiken inte vara ett överhetens omhändertagande av ”fattiga människor” och inte en fördelning av
allmosor. Den är däremot en uppgift för hela samhället som ett solidariskt samhälle.
[...]
Frihet och solidaritet måste förenas
148 Enligt vår förståelse av den frihetliga politiken ska meborgarna ha möjlighet att ständigt delta i det politiska
skeendet. En demokrati lever av ett sådant deltagande
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De politiska rättigheterna framhävs i läroböckerna under perioden och de sägs vara
mer betydelsefulla än individuella frihetsrättigheter. Medborgarnas stöd anses som
väsentligt för en politisk regim och hur detta stöd ska vara utformat visas genom
nedanstående citat. Begreppet ”folksuveränitet” får här en annan betydelse.

Volkssouveränität bedeutet zunächst die Souveränität, über die Verfassung zu
entscheiden149  (Politik, Ein Studienbuch zur politischen Bildung, 1994, s. 101)

Partizipation und Repräsentation sind aufeinander bezogen. Die politische Repräsentanz
der Gesellschaft soll sich von dieser nicht lösen und ihr mit Willkür gegenübertreten
können. Andererseits hat es keinen Sinn, politische Beteiligung losgelöst von ihrem Bezug
auf Repräsentation verstehen und praktizieren zu wollen. Idealistische Vorstellungen von
Partizipation neigen dazu; sie überschätzen häufig die Möglichkeiten der Beteiligung
ebenso wie ihre Wirksamkeit und die Erfolgserlebnisse, die die Bürger dabei haben
können150  (Politik, Ein Studiebuch zur politischen Bildung, 1994, s. 48)

Nu klargörs det att medborgarnas roll endast består i att överlämna makten vid ett val
och därigenom legitimera den nyvalda regeringen och dess handlande. Det sägs i
klartext att medborgarna varken har möjlighet att delta i beslut eller förmåga att fatta
beslut som ger handlingsresultat. Folket kan inte vara utövare av makt, eftersom
författningsstatens principer utesluter att någon part är ”suverän”. Representationen
förs även fram som mycket viktig för att förhindra att minoriteter att ta över makten.
Vid en direkt demokrati måste medborgarna ständigt medverka i beslut just för att
förhindra att minoriteter får för stor betydelse och denna ständiga medverkan
kringgärdar medborgarnas frihet

Kritik mot brist på individuellt inflytande, mot politiker och politiska partier förs
fortfarande fram. Särskilt stark är kritiken mot politikernas brist på handlingsförmåga.
”Politikverdrossenheit”, missnöje med politiken, har blivit ett slagord.

Das ganze Bündel dieser Probleme und der langwierige, hartnäckige Streit der Politiker
und Parteien verstärkten den Eindruck in der Öffentlichkeit ”die Politik” sei den
Problemen nicht mehr gewachsen151  (Politik, Ein Studienbuch zur politischen Bildung,
1994, s. 15)

Kritiken mot politikerna drabbar också partierna, dels för deras brist på demokratisk
organisation, dels för deras tydliga maktsträvan. Läroböckerna lyfter fram denna
kritik, samtidigt som det hävdas att det svaga inflytandet delvis beror på
medlemmarnas passivitet och likgiltighet för frågorna. Till delar sägs kritiken vara
berättigad, då ledningen för partierna försöker avskärma sig från den stora
medlemsgruppen, men detta gör de för att åstadkomma en större effektivitet i arbetet.
                                                
149 Folksuveränitet betyder makt att besluta över författningen
150 Participation och representation är relaterade till varandra. Samhällets politiska representant kan inte lösgöra
sig från detta och bara befatta sig med villkorad makt. Å andra sidan är det meningslöst att se och vilja praktisera
participation som lösgjord från representation.  Idealistiska föreställningar om deltagande har en tendens att göra
detta; de överskattar ofta möjligheterna att delta, likaså hur medborgarna kan handla och nå resultat
151 Många problem och långvarig, hårdnackad strid mellan politiker och partier har förstärkt det offentliga
intrycket av att politiken inte längre är vuxen sina problem
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Det sägs i texterna att den inre demokratin i partierna är svårförverkligad och att det
har uppstått olika problem, när den ska förverkligas. En av diskussionspunkterna
berör partiernas oförmåga att lyssna på medlemmar och medborgare, vilket påstås
medföra att medborgarna upplever sig som omyndigförklarade. Partierna påstås också
ta alltför lång tid på sig för att bestämma sig för en ståndpunkt i vissa frågor. De
avvaktar så länge som möjligt för att inte stöta sig med väljarna. Partierna har ju
nästan en monopolställning, när det gäller politisk viljebildning, varför det kan vara
problematiskt om de vägrar att ta ställning i olika ärenden. I ”Politik, Ein Studienbuch
zur politischen Bildung” får två röster debattera inflytandet via partier. Den ena
rösten för fram argument för mer direkt inflytande medan den andra hävdar att
partidemokratin är nödvändig. En författartext (Autorentext) avrundar och hävdar att
partier i alltför hög grad ser till valvinsten och dröjer med beslut av rädsla för att
förlora valet. Detta påstås kunna vara ödesdigert för demokratins funktion. Den kritik
som riktas mot partierna och deras verksamhet är ganska massiv och det försvar som
läroböckerna försöker bygga upp har inte samma tyngd.

Ett försvar som förs fram går ut på att kritiken inte behöver överdrivas, då den hör
till demokrati.

Sie scheint unvermeidlich zur Demokratie dazuzugehören. Deshalb sollte man sie nicht
unnötig dramatisieren, solange Parteien ihren Zweck einigermaßen erfüllen152  (Politik,
Ein Studienbuch zur politischen Bildung, 1994, s. 141)

På ett ganska enkelt sätt avfärdas den eventuella kritiken. På vilket sätt kritik mot
partier och demokrati hör ihop framgår inte explicit, men implicit sägs det att en rätt
att kritisera hör till demokratin. Dagens partier har dessutom utvecklats till folkpartier
med en bred folkförankring, varför kritiken påstås vara relativt obetydlig i förhållande
till det stöd som partierna har.

Den möjlighet till politiskt deltagande som faktiskt finns i det rådande systemet
lyfts fram, samtidigt som det framhävs att en kritik mot brist på inflytande inte alltid är
berättigad.

Insofern ist die häufig erhobene Klage über Mangel an Beteiligungsmöglichkeiten nicht
gerechfertig153 (Politik, Ein Studienbuch zur politischen Bildung, 1994, s. 50)

För att visa att det finns goda möjligheter att delta i det politiska livet definieras
politiskt deltagande på ett litet speciellt sätt. Alla handlingar som på något sätt är
relaterade till politik sägs utgöra ett politiskt deltagande. En person som följer den
politiska debatten i tidningarna förs fram som politiskt deltagande, vilket innebär att
politiskt deltagande ses ur ett mycket vitt perspektiv.

Unter politischer Beteiligung sollen hier alle Aktivitäten von einzelnen und von
Gruppen verstanden werden, die sich auf Politik im engeren Sinn beziehen [...] Politische
Beteiligung in diesem Sinne schließt z.B. auch die beobachtende Teilnahme des

                                                
152 Det tycks vara ett oundvikligt drag hos demokratin. Därför ska man inte i onödan överdriva problemet, så
länge som partierna någorlunda uppfyller sina mål
153 Såtillvida är den ofta framlyfta klagan över brist på participationsmöjligheter inte rättvis.



128

interessierten Zeitungslesers an Politik ein154  (Politik, Ein Studienbuch zur politischen
Bildung, 1994, s. 48)

Med en så vid definition på politiskt deltagande går det förstås att visa att de flesta
medborgare har möjlighet att delta i politiska skeenden. Med hjälp av tabeller belyses
det att medborgare är nöjda med de former av deltagande som finns och att de är
beredda att ställa upp på dessa former av aktivt deltagande. Nära 90% av
befolkningen säger sig vara beredd att delta i politiken på ett konventionellt sätt,
medan endast runt 15% av befolkningen är beredd att ansluta sig till ett parti för ett
aktiv deltagande. I ”Politik, Ein Studienbuch zur politischen Bildung” hävdas det att
en viss besvikelse kan ligga bakom ropet på mer direkt demokrati. Politik handlar
alltid om kompromisser, varför enskilda individer inte alltid kan få igenom sina
önskemål, vilket kan leda till besvikelse. En realistisk syn på politik och politiskt
deltagande sägs därför innebära en insikt om och en förståelse för att det är
nödvändigt med kompromisser, besvikelser och solidaritet. Här blir det uppenbart att
den rådande formen av politiskt deltagande försvaras. Ett eventuellt missnöje förs
tillbaka till den enskilde medborgaren. Denne är då inte politiskt mogen, enligt texten.
En politisk mognad består av att inse nödvändigheten att underordna sig det
allmänna bästa.

[...] sich eigene, begründete Meinung zu bilden, und die Bereitschaft entwickeln, ihre
Interessen im Rahmen der demokratischen Ordnung einzubringen155  (Politik im
Wandel, 1994, s. 5)

Medborgarna ska visserligen vara välutbildade och aktiva personer som kan bilda
egna åsikter och fatta välgrundade beslut i samhälleliga frågor, men det väsentliga är
att underordna sig den demokratiska ordningen. Framförallt är de socialt inriktade
och värnar samhällets bästa via solidariska handlingar. För att det allmänna bästa ska
kunna råda i samhället, måste medborgaren följa de regler som finns, även om detta
innebär en inskränkning av den egna friheten.

Jeder Bürger hat sich der staatlichen Gewalt zu unterwerfen; das bedeutet gleichseitig, daß
er eine erhebliche Einschränkung seiner indivduellen Freiheit hinnehmen muß156  (Politik
im Wandel, 1984, s. 168)

Att följa reglerna innebär att ha kunskap om vilka lagliga medel som kan användas för
att påverka och vinna inflytande. Deltagandet i intresseorganisationer och föreningar
diskuteras mycket litet. Det påpekas att anslutning till föreningslivet kan underlätta
det politiska deltagandet men samtidigt förs det fram farhågor att föreningslivet ska
urholka partidemokratin.
                                                
154 Med politiskt deltagande ska här menas alla aktiviteter som individer eller grupper ägnar åt politik i snävare
betydelse [...] Politiskt deltagande i denna mening innesluter även den intresserade tidningsläsarens deltagande i
politik genom iakttagelser.
155 [...] kan bilda sig en egen åsikt och utveckla en beredskap att inordna sina intressen i den demokratiska
ordningen
156Varje medborgare måste underkasta sig den statliga makten; vilket samtidigt innebär att denne måste räkna med
en kraftig inskränkning av sin frihet
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En diskussion förs mellan olika parter om civil olydnad kan anses vara förenlig med
en rättsstat. En författartext avrundar denna diskussion med att påstå att civil
olydnad nog måste accepteras, så länge som den inte medför ett aktivt och våldsamt
motstånd. Ett accepterande av civil olydnad baseras på att de som genomför denna
aktion noga har tänkt igenom situationen och insett konsekvenserna av sina
handlingar. Detta skulle visa att aktivisternas samvete plågas av det politiska beslut
som de opponerar sig mot. Ett sådant motstånd skulle i så fall stämma överens med
grundlagens intentioner om samvetsfrihet. Samvetsfrågor sägs nu vara frågor som
medborgarna i största möjliga utsträckning måste få avgöra själva. Civil olydnad
betraktas därför som en reaktion på att myndigheter kränkt medborgarnas
självbestämmanderätt.

Slutsatsen av denna diskussion kring medborgarnas roll i det politiska livet är
sålunda att medborgarna ska delta i valet, dels för att uttrycka sin politiska åsikt, dels
för att legitimera den regering som väljs. Genom sitt valdeltagande har medborgaren
visat att det politiska systemet är accepterat. Medborgarna bör också aktivera sig i
det dagliga livet, bland annat genom att läsa dagstidningarnas behandling av politiska
frågor. För att förstå dessa frågor måste medborgaren vara utbildad och kunna
värdera den information som fås. Det är också viktigt att medborgarna solidariskt
ställer upp bakom välfärdsstatens socialpolitik, så att den fredliga samvaron kan
bevaras. Dessutom innebär den förda socialpolitiken att alla medborgare ges en chans
att förverkliga sina livsplaner och därmed kan frihet och solidaritet förenas. Det
allmänna bästa kräver att medborgarna följer de demokratiska spelreglerna, vilka
innebär att visa tolerans, kompromissvilja och måttfullhet i sina krav. Om medborgarna
gör detta har de givit sitt stöd för den frihetliga demokratin.

Sammanfattning av perioden

Innevarande tidsperiod kännetecknas av den förvandling samhället genomgår. Denna
förvandling innebär både en strukturomvandling och en värdeförändring som
förstärker det pluralistiska inslaget i samhället. Samhället beskrivs som splittrat med
stora klyftor mellan medborgargrupper. Politiken under denna period präglas därför
av en kamp för att bevara gemenskapen under fredliga former. För att kunna bevara
en gemenskap betonas solidaritet och det allmänna bästa som de sammanhållande
banden i samhället. Solidaritet och det allmänna bästa beskrivs som redskap för att
hålla ihop alla grupper och därigenom bevara fred och gemenskap, trots olikheter
mellan grupperna. Relaterat till solidaritetsbegreppet lyfts också idén om social
rättvisa fram. Social rättvisa har under alla perioder påståtts vara ett väsentligt mål
men först nu får den sociala rättvisan en större betydelse. I läroböckerna skildras
gruppers ojämlika levnadsvillkor samt åtgärder som vidtas för att utjämna villkoren.
Alla dessa åtgärder innebär tunga kostnader för samhället och utmanar medborgarnas
känsla för solidaritet.

I läroböckerna hävdas det att de stora frågorna under denna period berör rätten till
politiskt deltagande och de politiska beslutens legitimation. Dessa frågor behandlas
dock relativt lite jämfört med diskussionen kring social rättvisa. Rätten till politiskt
deltagande rör också solidaritetsbegreppet. Det som fokuseras kring det politiska
deltagandet handlar i hög grad om att följa demokratiska spelregler och att lyfta fram
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de möjligheter för inflytande som finns. Nu förkastas till exempel aktionsgruppernas
metoder helt. Problem med det politiska deltagandet uppkommer först i samband med
internationella blockbildningar. Besluten fattas då på avstånd från de berörda
medborgarna, varför demokrati och politiskt deltagande kan kännas avlägset.
Fördelarna med internationellt samarbete beskrivs dock som så stora att medborgarna
bör finna sig i de beslut som fattas och arbeta för att förbättra demokratin inom dessa
organisationer.
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Kapitel 4

Demokratins ansikte i svenska samhällskunskapsböcker

Demokratibegreppet får även i de svenska samhällskunskapsböckerna en tämligen
likartad beskrivning under samtliga tidsperioder. En anledning till detta kan vara att
läroböckerna ofta utgår från grundlagarnas innehåll för att kunna återge väsentliga
drag i den svenska demokratin. Den svenska demokratin har dessutom en relativt
lång tradition och är därför mer stabil. Under en längre sammanhängande period har
Sverige även haft en och samma regeringskonstellation, vilket givetvis påverkat hur
demokratibegreppet tolkats och använts.

De svenska samhällskunskapsböckernas innehåll riktas i stor utsträckning mot
faktakunskaper kring statens uppbyggnad och organisation medan beskrivningen av
själva demokratibegreppet och de politiska idealen får ett mindre utrymme. Samtliga
begrepp ges dessutom ett sakinnehåll utan att problematiseras och diskuteras. Detta
för med sig att min beskrivning av analysresultatet skiljer sig något mellan de båda
länderna. Grundmaterialet är helt enkelt olika och detta påverkar givetvis både
innehåll och struktur i avhandlingen. De begrepp som används för att återge
demokrati och hur de används skiljer sig mellan de båda ländernas böcker. Ett
begrepp som sällan nämns i de tyska läroböckerna är solidaritet men detta begrepp är
mycket centralt för den svenska demokratin och därför skildras begreppet under en
egen rubrik. Begrepp som stat, samhälle och gemenskap används dessutom på olika
sätt. I de tyska böckerna används stat och gemenskap mer frekvent medan samhälle
används i de svenska böckerna. Det varierar mellan länderna hur och vilka
illustrationer som används. Den största skillnaden finns i förekomsten av karikatyrer
som ofta används i tyska läroböcker men sällan i svenska böcker. De fåtaliga svenska
karikatyrerna förekommer främst i samhällskunskapsböcker producerade mellan 1970
och 1983 samt delvis i böcker producerade under 1990-talet. I de sist nämnda
böckerna är det dock vanligare med anspelningar, som kan vara ironiska eller
humoristiska. Dylika skillnader mellan ländernas läroböcker återspeglas sålunda i
resultatbeskrivningarna.

Det innehåll och de rubriker som presenteras i avsnittet är ett resultat av
textanalysen. Tidsperioderna har skapats efter flera genomläsningar av samtliga
samhällskunskapsböcker och indelningen baseras på förekomsten av övergripande
teman och vissa konfliktområden. Detta medför att tidsperioderna är olika mellan de
båda länderna, vilket också är en återspegling av kulturella skillnader. Komposition,
uttrycksform och innehåll har sammanförts för att möjliggöra en beskrivning av
demokratins ansikte under olika perioder. Några exempel på komposition och
uttrycksform ges i de avsnitt som beskriver samhällskunskapsböckerna. Bildmaterialet
finns återgivet i bilaga 2.
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Förmyndarskap eller autonomi - kampen för en folkvilja (1950-1967)

Tidsperioden karakteriseras av ett starkt framåtskridande för det svenska samhället.
Ekonomin får ett kraftigt uppsving, industrisektorn växer och behovet av arbetskraft
ökar. Den starka ekonomin används för att höja den allmänna levnadsstandarden och
öka välståndet i landet. Socialdemokratin har en säker bas och kan fortsätta driva
folkhemsidén. Det starka framåtskridandet som delvis beror på att Sverige lyckades
vidmakthålla sin neutralitet under kriget, gör att Sverige framstår som unikt och som
en modell för andra länders välfärdsutveckling. Detta framgår påtagligt av läroböcker
producerade under denna period, då Sverige framhävs som ett unikt och säreget land,
kännetecknat av lugn, harmoni och stabilitet.

Under innevarande period får ett vetenskapligt ideal fotfäste i samhället, varför ett
krav på objektivitet och sanning förs fram. Även den reaktion mot de totalitära
ideologierna som uppstod efter kriget för med sig ett krav på intellektuell förståelse av
olika samhälleliga fenomen. De totalitära ideologierna innehöll en hel del mytiska
inslag, bland annat tron på den ofelbara ledaren, vilka nu skulle rensas bort. Kraven
på objektivitet och intellektuell förståelse kan vara en anledning till att ett så
mångtydigt och värdeladdat ord som demokrati får ett sådant litet utrymme i
läroböckerna under perioden. De officiella intentionerna under perioden sägs vara att
en beskrivning av demokrati enbart ska bygga på objektiva kriterier, vilka det råder
enighet om (Isling, 1980; 1988, Richardsson, 1990; 1994). Utvägen blir därför att
beskriva demokrati som allmän rösträtt och majoritetsbeslut, eftersom det råder total
enighet om dessa aspekter.

Perioden karakteriseras även av att samhällskunskapsämnet konsolideras och
utvecklas. En undervisningsplan som genomförs 1955 medför vissa förändringar för
samhällskunskapsämnet. Förändringarna har bland annat att göra med vilka
vetenskaper som ska underbygga ämnet och hur fördjupat demokratin ska behandlas
i ämnet. 1965 får gymnasieskolan en ny läroplan, som ger samhällskunskapsämnet en
självständig ställning. Före denna förändring hör samhällskunskap samman med
historieämnet och en av beteckningarna är ”Historia med samhällslära”.
Förändringen i ämnets status medför att ämnet även får en annan utformning, vilket
återspeglas i läroböckerna.

Tidsperioden sträcker sig från 1950 till 1967. Gränsdragningen baseras på
förekomsten av tre teman i texten. Dessa tre teman är både explicita och implicita. De
framträder genom olika accentueringar av ord, genom ordval samt genom
behandlingen av vissa samhällsfenomen. Temat förmyndarskap och lydnadsplikt, kan
betraktas som det mest övergripande och det uppstår genom en stark betoning av en
allmän lydnadsplikt på rättigheternas bekostnad, samtidigt som staten framtonar som
en förmyndare. Ur detta tema utvecklas konfliktområden som individ och gemenskap
samt frihet och styrning. Temat konungen som makt och tradition hör nära samman
med det övergripande temat och det redovisas endast i samband med beskrivningen
av maktbegreppet. Det tredje och sista temat, särskiljandet, finns främst implicit i
texten men det framstår som väsentligt för den svenska demokratins gestaltning i
läroböckerna. Särskiljandet har i första hand betydelse för hur konfliktområdet
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individ och gemenskap framställs. Det handlar då om ett ”vi och dom perspektiv”
som anläggs på olika demokratifrågor som jämställdhet, solidaritet och nationalism.

Beskrivning av samhällskunskapsböckerna

Grundmaterialet för perioden består av samtliga läroböcker producerade mellan åren
1950 och 1967 som finns bevarade. Ur detta material har främst tre läroböcker valts
för djupanalysen och för att exemplifiera resultatet. Dessa tre böcker skiljer sig
sinsemellan både i framställningssätt och innehåll, vilket ger en variation i textkorpus.
”Samhällskunskap för gymnasiet” och ”Svensk samhällslära” beskriver statens
organisation och fokuserar i hög grad en allmän lydnadsplikt som grund för
demokrati. Dessa två böcker har ett ganska slutet framställningssätt medan
”gymnasiets Samhällslära” är mer öppen i sitt framställningssätt med fokus främst på
ekonomiska förhållanden och medborgarnas situation i samhället.

Intentionerna med böckerna är att på ett sakligt sätt återge det svenska samhället,
så att läsaren kan få en överblick och uppfatta sammanhang. Innehållet i
läroböckerna skildrar därför i hög grad samhällets och statens organisation samt
myndigheters uppgifter, vilket ger en tyngd åt ren faktaåtergivning.
Problematiseringar och diskussioner av olika begrepp relaterade till demokrati
förekommer sällan, men om de förekommer, består de främst i att en fråga ställs och
besvaras. Ytterst sällan lämnas det obesvarade frågor för läsaren att fundera vidare på.
Arbetsuppgifterna har samma karaktär, det vill säga många frågor är inriktade på
reproduktion av fakta, medan andra är mer procedurinriktade. Eleverna förväntas
göra saker som att slå upp i lexikon, titta i statistisk årsbok, läsa ledare i dagstidningar
under en vecka och jämföra siffror. I en av läroböckerna, ”gymnasiets Samhällslära”,
sägs det uttryckligen att undervisningstiden bör ägnas åt att låta eleverna arbeta med
uppgifter och diskutera, då de själva kan läsa in de mer ”torra avsnitten”. Det har
tidigare nämnts att det förekommer tre teman i läroböckerna och dessa tre teman
används för att få läsaren att förstå och tillägna sig ett demokratiskt synsätt. Texterna
är till övervägande del monologa och överför givna kunskaper till läsaren samt
föreskriver handlingssätt. Det handlar sålunda om att övertala läsaren och att få
denne att begripa olika sammanhang. Läsaren behandlas därför i stor utsträckning
som en passiv mottagare.

Läroböckernas komposition kommer till uttryck i bland annat texttyper,
huvudinformation och röster. Texterna innehåller i huvudsak beskrivande text. De
beskriver hur staten är organiserad samt statens och medborgarnas uppgifter.
Förklaringar förekommer sällan men då de förekommer framställs de på ett enkelt sätt
genom att konstatera eller påstå.

Ordet demokrati är ursprungligen grekiskt och betyder folkvälde. I en demokrati ligger
makten hos folket, dvs. hos samtliga medborgare
(gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 29)

Boken ”gymnasiets Samhällslära” skiljer sig från de övriga läroböckerna genom att
innehålla berättande, resonerande och argumenterande text vid sidan av den
beskrivande. Texten är, som nämnts, mer öppen än de övriga böckernas texter, varför
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den ger fler möjligheter för läsaren att skapa egen mening och göra egna
ställningstaganden utifrån frågeställningar.

För att lyfta fram den väsentliga informationen och markera vad eleverna ska lära
sig används i första hand kursiveringar. Texterna innehåller även
auktoritetsmarkeringar i form av hänvisningar till kända personer eller
grundlagstexter, samt i form av historiska återblickar. Särskiljandet används även för
att markera huvudinformation och avgränsa den svenska demokratin från andra
demokratiformer.

Det förekommer ytterst få manifesta röster i texterna, men det finns röster i mer dold
form. Rösterna kan vara indirekta som hänvisningar till ett lexikon eller en lag utan att
hänvisningen anges.

Det fornsvenska ordet ”riki” betyder makt och i överförd betydelse det område, dit
(kunga-) makten sträckte sig  (Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 5)

Rösterna kan även finnas markerade med citationstecken och ibland dessutom med
parentes och citationstecken.

Denna borde vara ”visligt trög till verkningar men fast och stark till motstånd”
(Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 11)

[...] har så småningom ett rättsområde uppstått ( ”riten är rättens moder”)  
(Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 5)

Texterna är genomgående enspaltiga och illustrationsmaterial saknas nästan helt.
Uttrycksformen blir märkbar via språkuppbyggnad och ordval. Språket i

läroböckerna är relativt lättillgängligt. Korta och enkla meningar används, ibland kan
svåra uttryck förekomma men de är överlag sällsynta. I boken ”gymnasiets
Samhällslära” är språket enklare än i de övriga böckerna. Texten vänder sig till
läsaren och försöker innesluta läsaren i det som sägs. Ofta används ordet ”vi” för att
markera gemenskap.

Och själva orden ”samhälle” och ”stat” använder vi i dagligt tal för att på ett enkelt och
kortfattat sätt beskriva de tankar och handlingar människorna tänker och utför som
samhällsvarelser. (gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 8)

Någon annan tolerans var det inte tal om på den tiden. Vi har givit orden ny mening
(gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 27)

[...] det förhållandet att vi i Sverige knappast alls har någon överklass i internationell
mening [...]  (gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 21)

Vem är vi i dessa meningar? Är det ”vi författarna eller lärarna”? Är det ”vi
medborgare”? Är det ”vi staten”? I relation till texten som helhet kan det påstås att
ordet ”vi” oftast används för att innesluta läsaren eller eleven i en gemenskap. I det
översta citatet är gemenskapen mer en lärande-gemenskap, varför ”vi” implicerar en
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gemenskap dit läsaren förs, när denne använder orden samhälle och stat på ett korrekt
sätt. Gemenskapen i det mittersta citatet består av en historisk gemenskap i vilken
förändringar sker, medan det understa citatet handlar om den svenska gemenskapen.
Läsaren innesluts i alla gemenskaper, men i det översta citatet finns det även en
auktoritativ röst som förklarar något för läsaren. Orden ”du” eller ”ni” används
också för att ge uppmaningar till läsaren eller markera läsarens specifika handlingar,
avskilda från författarens.

Detta gör att ni under samhällsläran i skolan sysslar med att lära er en mängd fakta som
snabbt förändras (gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 13)

Här talar författaren om för läsaren vad denne får lära sig och vilket innehåll ämnet
har. Genom att vända sig direkt till läsaren upprättas en kontakt mellan texten och
läsaren. Denna kontakt blir ännu tydligare, när uppmaningar används. Känslosamma
ord eller uttryck används för att övertala läsaren att ta till sig ett budskap.

Läroböckerna vänder sig främst till en manlig läsare som har förmåga att tillägna sig
det förväntade stoffet. Arbetsuppgifterna är främst av en reproducerande karaktär
och dessa framställer en läsare som kan anpassa sig till det givna och tillägna sig detta.
Texten i sig har också ett innehåll som visar det betydelsefulla i att lyda och anpassa
sig. Att läsaren är manlig framgår av att kvinnor som grupp särskiljs och särbehandlas
i texterna. De fåtaliga bilder som finns återger dessutom enbart män.

Tematisk analys

Förmyndarskap och lydnadsplikt
Det övergripande temat om förmyndarskap och lydnadsplikt hör nära samman med
beskrivningen av demokratins innehåll. Samtliga läroböcker framhåller att det
svenska statsskicket är demokratiskt, vilket innebär att folket ska ha makt och rätt att
delta i politiska beslut. Den allmänna rösträtten och den kommunala
självbestämmanderätten förs fram som de viktigaste formerna för politiskt deltagande.
Kommunal självbestämmanderätt sägs dessutom vara en mer direkt form av
deltagande, medan demokratin i övrigt måste vara representativ. Folkets uppgift blir
sålunda att enbart välja representanter som ska styra riket och att kontrollera dessa så
att de inte missbrukar den överförda makten.

I ”Samhällskunskap för gymnasiet” lyfter författarna fram att Sverige är en
demokrati i västerländsk mening, vilket innebär att medborgarna ska garanteras
personlig frihet, trygghet och rätt till politiskt deltagande. En viss glidning i
demokratibegreppets användning sker i boken, genom att det plötsligt börjar talas om
demokrati som livsform utan att egentligen förklara vad som menas med detta.

Den demokratiska livsformen är inte någonting statiskt, en gång för alla fastställt. Det
pågår en ständig strävan att förbättra förhållandena i vårt land.  (Samhällskunskap för
gymnasiet, 1956, s. 47)
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Det tycks handla om en form av välfärdspolitik och kan kopplas till påståenden om
att demokrati innebär en rätt till trygghet. Texten framhäver även att demokrati och
det demokratiska arbetet ska baseras på samverkan och hänsynstagande, vilket
medför att alla beslut som fattas är kompromisser. Lugn och harmoni ska råda på alla
nivåer i samhället, även bland riksdagsmän och partianslutna.

Sveriges politiska liv är relativt fritt från lidelse och fanatism  (Samhällskunskap för
gymnasiet, 1956, s. 48)

I stället för maktdelning restes därför kravet på samverkan eller harmoni mellan
”statsmakterna”  (Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 12)

Demokratibegreppet förs sålunda samman med en samverkans- och harmonitanke och
det är endast i samband med valkampanjer och kandidatnominering som det talas om
tävlan och konkurrens. När texten framhäver välfärd, samverkan och harmoni
föreskrivs ett förhållningssätt och det är i själva föreskrivandet som ett förmyndarskap
börjar framträda i texten.

I ”Svensk Samhällslära” förs demokrati däremot samman med ett
rättfärdighetsideal och en ekonomisk likställighet. Rättfärdighetsidealet baseras i en
tro på människans värde och detta har lett till den tolkning av folksuveränitet som
görs i denna bok. Här hävdas att maktens tyngdpunkt måste ligga hos folket och att
det är folket i dess helhet som deltar i den politiska gestaltningen.

[...] det är folket i dess helhet som deltar i statslivet  (Svensk samhällslära, 1956, s. 81)

Genom kursivering får orden ”folket i dess helhet” en särskild betoning. Detta
påstående kan ställas mot ett annat uttalande som görs i ”gymnasiets Samhällslära”.

Det är särskilt viktigt att komma ihåg att ordet ”folk” inte betyder något annat än ”alla
medborgarna”, eller ibland ”alla röstberättigade medborgare” eller (under åren 1956-
1960) ibland bara ”flertalet av de medborgare som deltog i 1956 års andrakammarval”. I
sammansättningen ”folkviljan” har ordet ”folk” vanligtvis den sist nämnda betydelsen
(gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 8)

Här är det inte tal om folket i dess helhet utan det klargörs tydligt att folkviljan endast
representerar en del av befolkningen och att även ordet ”folk” har sina gränser.
Båda citaten visar tillsammans det spänningsfält som finns, när demokrati och
folksuveränitet ska förklaras. I ytterligare en bok, ”Samhällskunskap för gymnasiet,
1966”, sägs det tydligt och klart att alla medborgare inte kan få vara med och
bestämma. Barn och ungdomar påstås sakna förmåga att självständigt bedöma
komplicerade frågor och sinnessjuka kan absolut inte få vara med. Folket utgörs
därför endast av valmanskåren. Spänningsfältet berör sålunda frågan om vem som ska
få vara delaktig och till vilken grad denne får vara delaktig. Läroböckerna för därför
en diskussion om vilka som tillhör ”demos” och vad folksuveränitet ska innebära.

I samband med beskrivningen av olika rättigheter betonas även en allmän
lydnadsplikt. Denna lydnadsplikt rör individens förhållande till staten, men hör även



137

samman med statens mål, att bevara en fredlig samexistens. Rättsordningen tilldelas
därför en tveeggad funktion, att både ge medborgarna rättigheter och kräva
skyldigheter. I läroböckerna framstår skyldigheterna som det mest centrala genom att
de dels tilldelas ett stort utrymme, dels genom att de avgränsar och förklarar
rättigheterna. Detta blir särskilt tydligt i samband med beskrivningen av
frihetsbegreppet, då frihet och tvång polariseras.

”Utan stödet av ett allmänt tänkesätt, en upplyst och fri opinion kan ingen författning
bestå, huru sinnrikt den än må vara konstruerad” […] (Samhällskunskap för gymnasiet,
1956, s. 82)

Friheten att ta ställning för och emot, inte bara i en sakfråga utan även mot konung,
regering och riksdag, är en förutsättning för det fria statsskickets existens. Men denna
stora frihet förutsätter att även den enskilde i handling visar lojalitet och följer det fria
statsskickets regler  (Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 137)

Via citaten framhävs först betydelsen av en fri opinionsbildning, för att därefter delvis
tas tillbaka. Opinionsbildningen får bara vara fri i så måtto att den lojalt följer
statsskickets regler. Kursiveringen av orden ”visar lojalitet” ger orden en betoning
och gör dem därmed centrala i sammanhanget. Hur stor lojalitet som ska visas framgår
inte klart, men begränsningar i tryckfriheten återges. Till begränsningarna hör att det
är förbjudet att uppmana till brott, uppror eller högförräderi och att kränka
medborgare, konungen, ämbetsmän, den svenska flaggan eller riksvapnen. Hot mot
eller förtal av andra folkgrupper är också förbjudna, bland folkgrupperna nämns
speciellt judar.

 Det hävdas i läroböckerna att rättsordningens krav motsvarar ett behov hos
medborgarna, eftersom varje medborgare önskar leva i ett lugnt och välordnat
samhälle. Behovet jämställs därför med rättsordningen.

I vårt folks historia har rätten alltid varit en levande makt; vårt folk har varit vant att böja
sig under dess bud. Men under alla förhållanden är det en spänning mellan
rättsordningens krav och människornas vilja  (Svensk samhällslära, 1956, s. 3)

Citatet för fram åsikten att det svenska folket varit och är vant att böja sig under
rättens krav. Orden ”böja sig under” för inte tankarna till en frivillig underordning
utan snarare till en påtvingad börda. Denna tolkning stöds av påståendet att det råder
en spänning mellan rättens krav och människors vilja. Texterna framställer människors
vilja som något som måste anpassas till samhällets krav. Att det kan handla om ett
tvång eller en motvillig anpassning stöds av ett annat citat.

Grundläggande för de medborgerliga skyldigheterna är varje medborgares plikt att lojalt
rätta sig efter alla i demokratisk ordning utfärdade lagar och förordningar och att blott
med lagliga medel söka uppnå de förändringar i bestämmelserna som, han kan åstunda
(Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 137)
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Kursiveringen i citatet medför en särskild accentuering av huvudbudskapet ”att lojalt
rätta sig efter” och ”blott med lagliga medel”. Texterna framställer här en medborgare
som i demokratisk anda böjer sig under lagen och lojalt följer dess budskap. Om
medborgaren vill förändra eller påverka något i samhället, så gör denne det genom att
delta i val eller genom att anföra besvär. Skyldigheterna utgör en del av den allmänna
lydnadsplikten. Förutom kravet att följa rättsordningen, har medborgarna även en
skyldighet att lämna vissa uppgifter till staten samt att upprätthålla statens
verksamhet. Detta senare innebär en skyldighet att betala skatt, att fullgöra värnplikt
eller civilförsvarsplikt samt att åta sig kommunala uppdrag. I ”Samhällskunskap för
gymnasiet förs även en partianslutning fram som en skyldighet.

Den allmänna lydnadsplikten framställs delvis som synonym med det allmänna
bästa.

Liksom i fråga om rättigheterna gäller det också om skyldigheterna att den ur det fria
statsskickets synpunkt allra viktigaste skyldigheten inte är eller kan bli lagfäst utan bygger
på hävd och sed: skyldigheten att låta det enskilda intresset underordnas det allmänna,
det gemensamma  (Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s.138)

Det betonas att det är en skyldighet att underordna sig det allmänna bästa och inte en
frivillig underordning baserad på medborgarnas egen vilja. Hur detta förhåller sig till
det tidigare nämnda påståendet, om medborgarnas behov av och önskemål om ett liv i
en fredlig samvaro, framgår inte. Läroböckerna tydliggör inte heller vad det allmänna
bästa består av, men outtalat framgår det att det allmänna bästa har ett samband med
samverkan, solidaritet och harmoni. I ”Samhällskunskap för gymnasiet” påstås det
allmänna bästa vara en sedvana som utvecklats till en skyldighet. En mer utförlig
förklaring ges i ”Svensk samhällslära” där det sägs att staten alltid har det allmänna
bästa som mål. Medborgarnas olika intressen vägs rättvist mot varandra när ett beslut
ska fattas och detta medför att alla beslut måste vara kompromisser.
Kompromissbeslut påstås visserligen kunna skapa besvikelse och en känsla av att inte
kunna påverka, men kompromisser sägs vara grunden för ett demokratiskt
beslutsfattande. Medborgarna framställs som egoistiska och självcentrerade och
denna egoism är orsak till att staten måste väga alla intressen mot varandra. Det är ju
utifrån ett gemensamt intresse som beslut ska fattas. Utbildning kan påverka
medborgarna, så att de blir mer vidsynta och förstår det nödvändiga i att underordna
sig ett allmänt intresse.

Två ting fordras, för att man sålunda skall kunna rätt fylla sin plats i statslivet. För det
första kunskaper; utan kunskap om samhällenas byggnad och livsvillkor och om de
erfarenheter, som gjorts under deras utveckling genom tiderna, når man icke utanför sin
egen levnadsställnings och sina egna intressens trånga synkrets. För det andra den levande
kärlek till fosterlandet, som ensam kan frammana känslan av ansvar för dess öden och
viljan att offra egna små intressen för dess välfärd  (Svensk samhällslära, 1956, s. 213)

När medborgarna är utbildade och förstår att underordna sig det allmänna bästa får de
möjligheter att påverka.
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Den makt som träder oss till mötes bjudande och befallande, och som bereder oss
förmåner av olika slag, är ej en främmande makt >>Fosterlandet är vad du gör det till>>
(Svensk samhällslära, 1956, s. 212)

I citatet framstår det som om medborgarna har en möjlighet att vara aktiva och kunna
utforma samhället efter sina egna önskemål. Meningen ”Fosterlandet är vad du gör
det till” framstår som en uppmaning genom att den vänder sig direkt till läsaren, ”Du
kan göra det till vad du vill” och samtidigt sägs det implicit ”du får det samhälle du
förtjänar”.  Det är ”du” som formar det! Denna typ av uppmaningar är relativt
sällsynta i läroböckerna. Det vanliga är att framställa medborgarna som passiva och
föremål för statens handlingar.

Människorna har också - som det sagts från vaggan till graven - blivit hänvisade till eller
beroende av denna  (Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 55)

Statens attityd gentemot medborgarna blir synbar i vissa uttalanden som görs.
Socialpolitiken sägs till exempel vara till för att lindra eller avskaffa sociala
missförhållanden. Det är alltså staten som handlar och medborgaren som passivt
väntar på sina förmåner. Om meningen i stället hade haft en formulering som innebar
att socialpolitik är till för att frigöra medborgarnas egna resurser, så skulle förhållandet
vara det motsatta, det vill säga medborgaren är den aktivt handlande och staten den
stöttande parten. I samband med beskrivningen av alkoholpolitiken sägs det att
staten utövar noggrann kontroll över tillverkning och försäljning av alkohol och att
statens uppgift är att skydda medborgarna från alkoholens verkningar. Var finns den
fria, aktivt handlande och ansvarstagande individen i ett sådant uttalande? Detta
resonemang återkommer när statens förhållande till barn och unga beskrivs. Då talas
det om hur staten på bästa sätt ska kunna ta hand om och hjälpa de barn som har det
svårt. Staten handlar för att barnen inte ska fara illa men det sägs inget om att stötta
familjen. I samband med ekonomiavsnittet nämns också vikten av att arbetskraften
vårdas i näringslivets intresse. I första hand handlar det om att arbetskraften ska må
bra för att näringslivet ska kunna fungera effektivt och först i andra hand för att
arbetaren ska må bra för sin egen skull.

I texterna föreskrivs även olika förhållningssätt som medborgarna ska tillägna sig.
Det solidariska förhållningssättet innebär att på ett självklart sätt dela med sig av
sina resurser.

Man kan t.ex. få svaret att det svenska samhället är ett folkhem. Med det menar man då
något alldeles speciellt, nämligen ett samhälle med stark solidaritet mellan alla
samhällsmedborgarna. Den solidariteten visar sig genom att de ekonomiskt bättre ställda
inte bara finner sig i utan också anser det riktigt att en stor del av deras inkomster på olika
vägar överflyttas till dem som har det sämre ställt.  (gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 11)

Det solidariska förhållningssättet innebär också att vara solidarisk med
samhällsekonomin genom att inte spara i onödan. Pengar måste användas för att
samhällsekonomin ska kunna blomstra.
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Höga inkomster men varuknapphet och genom statlig prisreglering fastlåsta priser skapar
ju ingen ökad levnadsstandard. Endast girigbuken har glädje av att samla på pengar utan
att tänka på vad de skall användas till och utan att veta om han någonsin kan använda dem.
(gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 152)

Konsumtion får dock inte innebära ett oplanerat och ogenomtänkt konsumerande.
Medborgarna bör planera i förväg så att prisnivån kan förbli på en för alla
medborgare lämplig nivå.

Man kan generellt uttrycka saken så att de köpare som i förväg tänkt igenom sitt köp och
vet vad de vill ha för något, vare sig det gäller konfektionskostymer, smörgåspålägg eller
romaner, får betala mer än nödvändigt, därför att de obestämda, obetänksamma och
slarviga köparna skall få stå och välja och vraka vid disken  (gymnasiets Samhällslära,
1956, s. 128)

Genom dessa citat framstår medborgarna som aktiva och handlingskraftiga, samtidigt
som deras handlingar föreskrivs. Medborgarna kan påverka samhällsekonomin
genom att handla på föreskrivet sätt. Ekonomi skrivs fram som ett oerhört viktigt
område för demokratin, eftersom det är genom ekonomiska ingrepp som staten kan
befordra frihet, jämlikhet samt rättvisa och via ovanstående citat visas att även
medborgarna själva kan delta i denna demokratiska process.

Särskiljandet
I beskrivningarna av staten, dess utformning och dess roll tydliggörs ett särskiljande.
Landet och staten beskrivs med hjälp av historiska återblickar, vilka förmedlar gamla
anor och traditioner. Därigenom skänks landet en kontinuitet och stabilitet samtidigt
som statens mål att bevara en fredlig samlevnad framstår som lyckosamt. Freden,
stabiliteten och kontinuiteten beskrivs som säreget och unikt för Sverige. Inget annat
land har lyckats med detta.

Sverige särskiljs från andra länder främst genom språkliga uttryck som ”säreget för
Sverige”, ”till skillnad från andra länder” och ”vi har fördjupat innebörden i”.

Till skillnad från nästan alla andra länder är debatterna fria [...] Utomlands har allehanda
inskränkningar av yttranderätten införts [...] I Sverige har man i stället litat till
riksdagsledamöternas och partiernas självdisciplin och på så vis sluppit intrång i
folkrepresentanternas yttrandefrihet. (Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 37-38)

Knappast någon annan stat i Europa gick dock under efterkrigstiden så fri från
diktaturideologisk påverkan som Sverige  (Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 15)

Med hjälp av sådana yttranden lyckas texterna få fram dels att Sverige skiljer sig från
andra länder, dels att Sverige och svenska politiker är mer demokratiska. Sverige som
nation framhävs dessutom i sådana uttalanden. Andra sätt som används för att både
framhäva Sverige och särskilja landet från andra länder är att ge de flesta
demokratiska fenomen en historisk förankring. Det betonas bland annat att Sverige
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mycket tidigt lagfäste grundläggande mänskliga rättigheter via konungaeden. Dessa
rättigheter finns nedtecknade i regeringsformens 16§ ” Sveriges Magna Charta”. Att
Sverige så tidigt nedtecknade dessa grundläggande mänskliga rättigheter medförde
att den svenska rättsordningen mycket lätt kunde anpassas till den deklaration om
mänskliga rättigheter som FN antog 1949. Deklarationen och den svenska
regeringsformen påstås vara i samklang med varandra. Montesquieus
maktdelningsprincip som har utformat statsskicket i många länder, sägs i läroböckerna
inte ha haft så stor betydelse för Sveriges del. Sverige införde nämligen redan under
medeltiden en maktdelningsprincip i Magnus Erikssons landslag och därför behövdes
inte Montesquieus maktdelningsprincip. Dessutom skapade Sverige en riksdag för
alla samhällsklasser redan 1434 i Arboga. All detta framhävande av Sverige som
föregångsland kan indikera att det trots allt fortfarande pågår en kamp för demokrati i
landet, även om det påstås att landet varit demokratiskt sedan den allmänna rösträtten
infördes.

Genom att ständigt framhäva Sverige och allt som är säreget eller unikt, samtidigt
som det görs historiska auktoritetsmarkeringar, övertalas läsaren att se Sverige som ett
unikt och demokratiskt land med lång tradition av demokrati. Stabiliteten och
kontinuiteten i den långa historiska traditionen förs samman med folkets lojalitet till
konungen och konungens garanti av människors rättigheter. En viss gemenskap
bestående av svenska medborgare framträder därför i texterna. Denna gemenskap
kontrasteras också mot tredje världen genom att texterna hävdar att alla länder kan
bygga upp en egen stabil marknad med välfärd, liknande den svenska. Någon större
internationell solidaritet behövs därför inte.

Särskiljandet berör inte bara Sverige i förhållande till andra länder utan också olika
grupper inom Sverige. På olika sätt görs det en sådan åtskillnad mellan olika grupper,
att ett ”vi och dom perspektiv” uppstår. I samband med genomgången av
solidaritetsbegreppet visas det hur arbetare och tjänstemän särskiljs samt hur arbetare
framhävs som mer demokratiska och mer lojala mot samhället.

En annan grupp medborgare som särskiljs från befolkningen i övrigt är kvinnorna.
Den åtskillnad som uppstår i läroböckerna hör främst samman med språkliga
uttryckssätt. Läroböckerna redogör egentligen för kvinnornas framsteg i samhället,
men ordval och bruk av citationstecken gör beskrivningen motsägelsefull. I samband
med diskussioner om jämlikhet förs likställigheten mellan könen fram.

Till de märkligaste dragen i den moderna samhällsutvecklingen hör förändringarna i
kvinnornas ställning (Svensk Samhällslära, 1956, s. 207)

Men undan för undan har kvinnans >>emancipation>> genomförts till följd av den
allmänna ekonomiska utvecklingen [...] (Svensk Samhällslära, 1956, s. 207)

Med ovanstående citat inleds diskussionen om kvinnors likställighet med män och
den avslutas med att påstå att det råder så gott som full rättslig likställighet mellan
könen.  Mellan dessa båda påståenden görs en historisk resumé över de rättsliga
förändringar som vidtagits för att förbättra kvinnan ställning i samhället. Det
motsägelsefulla i dessa citat består närmast i ordval och bruk av citationstecken.
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Ordet ”märklig” kan här föra tanken till någonting som är förvånande och underligt
och detta ord kan tolkas både positivt och negativt. Och, vad står citationstecknet för
i det undre citatet?  Ifrågasätts emancipationen genom detta citationstecken? Betyder
citationstecknet att emancipationen inte kan ses som en emancipation för kvinnorna?
Eller är det bara ett sätt att betona ett främmande ord? Att det föreligger en viss
motsägelsefull inställning till kvinnornas frammarsch både i samhället och på
arbetsmarknaden märks även i påståenden om kvinnans betydelse för familjen och
framförallt barnen. Dessutom framhäver samtliga läroböcker att kvinnors
alkoholmissbruk har ökat till följd av likställigheten.

[...] kvinnornas alkoholkonsumtion, som tidigare legat långt under männens, snabbt stiger.
Det är jämställdheten mellan könen som här ger resultat. (gymnasiets Samhällslära, 1956,
s. 189)

Ännu en anledning till det ökande missbruket sägs vara det ekonomiska
framåtskridandet. Arbetarklassen däremot har minskat sitt missbruk, när den inte
längre behöver fly undan nöd och missnöje. Denna skillnad är intressant, då den
innebär att ett samhälleligt framåtskridande för med sig ett minskat missbruk för
arbetarna men ett ökat missbruk för kvinnorna. Är det månne en inställning till
jämställdhet som skymtar? Eller ska detta påstående betyda att kvinnor är missnöjda
med jämställdheten?

I ”gymnasiets Samhällslära” försöker man beskriva kvinnans ställning utifrån ett
mer socialt perspektiv. Där belyses kvinnors förvärvsbenägenhet genom att visa att
kvinnor från arbetarklassen och medelklassen i hög grad arbetar före äktenskapets
ingående medan kvinnor från den övre socialklassen visar en svagare
förvärvsbenägenhet. Efter äktenskapets ingående fortsätter kvinnor från
medelklassen att förvärvsarbeta i högre grad än vad arbetarklassens kvinnor gör.
Förklaringen till detta påstås vara att medelklasskvinnorna fortsätter att arbeta, för att
bevara en social standard. En annan förklaring som anges är att flera av
medelklasskvinnorna tillhör kvinnosaksrörelsen. Det framhålls att dessa kvinnor
troligen slits mellan sina jämlikhetsideal med förväntningar på förvärvsarbete och
traditionella förväntningar på att kvinnor ska vårda sina barn.

Alla dessa beskrivningar av kvinnans ställning är motsägelsefulla och genom själva
beskrivningen skiljs kvinnorna från männen. Kvinnor och även ungdomar skiljs ut
genom att lyfta fram kvinnors ökande alkoholproblem och ungdomars ökande
kriminalitet. Dessa två grupper framställs som oförmögna att hantera framåtskridandet
och de frestelser som detta för med sig. Männen kan däremot hantera samhällets
framåtskridande.

Begreppsanalys

Rättigheter

”Konungen bör rätt och sanning styrka och befordra, vrångvisa och orätt hindra och
förbjuda; ingen fördärva eller fördärva låta till liv, ära, personlig frihet och välfärd, utan han
lagligen förvunnen och dömd är; ingen avhända eller avhända låta något gods, löst eller
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fast, utan rannsakning och dom i den ordning Sveriges lag och laga stadgar föreskriva;
ingens fred i dess hus störa eller störa låta; ingen från ort till annan förvisa; ingens
samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid en fri utövning av sin religion,
så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller allmän förargelse åstadkommer.
Konungen låte var och en bliva dömd av den domstol, varunder han rätteligen hörer och
lyder”  (Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 135)

Det svenska rättighetsperspektivet påstås ha sitt ursprung i Sveriges Magna Charta
från 1809. I texterna betonas det visserligen att rättigheterna har utvidgats och delvis
fått en annan betydelse än vad som framgår av 16§ i regeringsformen men de
historiska anorna framställs som betydelsefulla. Rättfärdighetsidealet baseras på
grundtanken att varje människa har ett värde, ett lika och ett omätbart värde. Detta
värde ger upphov till den lika rätt till politiskt deltagande som medborgarna har.
Dessutom har varje individ en rätt till lika behandling. Samtliga rättigheter är dock
knutna till ett svenskt medborgarskap och ibland även till en viss förmåga eller en viss
ålder. Att binda upp rättigheterna till vissa krav gör utsagan om ett lika och ett
omätbart värde motsägelsefull. Värdet mäts ju ändå i form av kompetens, ålder eller
tillhörighet. Endast en myndig svensk medborgare är garanterad alla rättigheter.

Frihet
Frihet förs fram som en central rättighet i en demokrati, även om det samtidigt hävdas
att demokrati och frihet inte nödvändigtvis hör ihop. Ett auktoritärt styre kan ge ett
större personligt frihetsutrymme än en demokrati. Demokrati innebär ju att anpassa sig
till ett majoritetsbeslut. Den fria opinionsbildningen betonas som den väsentligaste
frihetsrätten och med den tryckfriheten. Tryckfriheten framställs till och med som
väsentligare än yttrandefriheten. Anledningen till detta är att medborgarna har behov
av information för att kunna bilda åsikter. De övriga frihetsrättigheterna som förs fram
är bland annat religionsfrihet, näringsfrihet, förenings- och församlingsfrihet. Kampen
mellan rättigheter och skyldigheter blir här synlig, då frihet och tvång hela tiden
kopplas ihop. Läroböckernas beskrivning av religionsfrihet får utgöra ett exempel.
Det betonas starkt att det råder religionsfrihet och att varje medborgare har rätt att
fritt välja och utöva vilken religion som helst. Samtidigt meddelas det att alla
medborgare tillhör statskyrkan från födseln och att utträde måste begäras, om
medborgaren väljer att utöva någon annan religion eller ingen religion alls. Vissa
ämbeten förblir stängda för en person som begärt utträde ur svenska kyrkan.

Det är inte bara tvång och frihet som kopplas ihop utan även frihet och trygghet.
Inskränkningar av rättigheter och skyldigheter beskrivs som en trygghetsskapande
faktor för medborgarna, men framförallt förs rätten till sociala förmåner och fri
skolutbildning ihop med frihetsbegreppet. Grundtanken är att individen ska känna
trygghet i att resurser garanteras, så att denne kan utnyttja sin frihet.

Jämlikhet och rättvisa
Det skrivs mycket lite om jämlikhet på ett explicit sätt. Begreppet förs fram som
centralt för demokratin och berör främst medborgarnas lika rätt till politiskt
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deltagande, lika rätt och tillträde till statsämbeten samt likhet inför lagen. Denna form
av jämlikhet är dock bunden till ett svenskt medborgarskap, varför ett särskiljande
görs.

På ett mer implicit sätt förs jämlikhetstanken fram i beskrivningar av samhällets
sociala skiktning. Flera läroböcker hävdar att Sverige saknar en överklass och att det
därför inte går att göra en indelning av befolkningen i sociala grupper.
Utbildningsväsendet framställs också som ett medel för klassutjämning och
enhetsskolan förs fram som ett exempel på en långtgående jämlikhet i samhället.

Samhällsekonomin skildras som det mest väsentliga medlet för att åstadkomma
frihet, jämlikhet och rättvisa i samhället. Det är framförallt en rättvisare fördelning av
resurser som behövs för att öka jämlikheten och den sociala rättvisan. Folkhemsidén
har ju som grundtanke en rättvisare fördelning av samhällsinkomsterna och denna
fördelning kan ske på olika sätt, främst med hjälp av inkomst- och skattepolitiken men
också med olika sociala åtgärder. Två inställningar till socialpolitikens uppgifter
framkommer tydligt via läroböckerna. I ”Samhällskunskap för gymnasiet” framställs
socialpolitiken som ett verktyg för att lindra och avskaffa missförhållanden, medan
det i ”gymnasiets Samhällslära” är ett verktyg för att utjämna människors
levnadsvillkor. Ett spänningsfält framträder då mellan att lindra missförhållanden och
att utjämna levnadsvillkoren. Hela tiden framställs staten som den handlande parten
och ett förmyndarskap kan anas.

Solidaritet och samhörighet
I läroböckerna framstår solidaritet och samhörighet som väsentligare än jämlikhet, att
döma av den diskussion som förs. Dessa två begrepp lyfts fram som det band som
håller samman samhället. Det är främst i boken ”gymnasiets Samhällslära” som
solidaritet beskrivs och den beskrivs på flera nivåer. Solidaritet handlar om
sammanhållningen inom en grupp, främst arbetarklassen, men också mellan grupper,
framförallt när det talas om resursfördelning. Även en internationell solidaritet lyfts
fram, om än på ett motsägelsefullt sätt. Beskrivningen av solidaritet rymmer
konfliktområdet individ och gemenskap såtillvida att solidaritetsbegreppet i sig
förbinds med en gemenskap. Samtidigt blir särskiljandet tydligt i beskrivningen, då
solidaritet handlar om vilka som får tillhöra gemenskapen.

Solidaritetens betydelse för demokratin betonas genom folkhemstanken.

Man kan t.ex. få svaret att det svenska samhället är ett folkhem. Med det menar man då
något alldeles speciellt, nämligen ett samhälle med stark solidaritet mellan alla
samhällsmedborgarna. Den solidariteten visar sig genom att de ekonomiskt bättre ställda
inte bara finner sig i utan också anser det riktigt att en stor del av deras inkomster på olika
vägar överflyttas till dem som har det sämre ställt.  (gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 11)

Detta uttalande görs i samband med en karakterisering av den svenska
samhällsstrukturen som ges ett antal namn som folkhem, demokrati, högindustrialiserat
och borgerligt men med planhushållning. Ett mycket tydligt exempel ges i citatet på
hur ett solidariskt förhållningssätt ska se ut, men i detta ligger också ett moraliskt
påstående. Människorna måste inte bara ge av sin inkomst utan de måste också tycka
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att det är rätt. Detta yttrande är främst riktat mot de personer som har det bra rent
ekonomiskt och på så sätt särskiljs de från de övriga, samtidigt som ett ansvar läggs på
dem. Solidariteten skapas genom att ställa grupper mot varandra.

Sammanhållningen inom arbetarklassen sägs ha lett till högre löner, kortare
arbetstid och en bättre arbetsmiljö. Kvar finns dock ett solidariskt krav på större
inflytande både i samhället och på arbetsplatsen. Arbetarna och företagarna sägs ha
motstridiga intressen och därför föreligger det ett spänningsförhållande dem emellan,
vilket ökar känslan av solidaritet mellan arbetarna, hävdas det i läroböckerna.

Ingen trivselskapande faktor kan för trivseln på arbetsplatsen jämföras med känslan av
facklig styrka, manifesterad vid avtalsförhandlingarna, och känslan av att vara politiskt
maktägande trots beroendeställningen i det dagliga arbetet  (gymnasiets Samhällslära,
1956, s. 200)

Arbetarna sägs däremot ha en större trivsel i samhället än vad tjänstemännen har.
Trivselkänslan hör delvis samman med att arbetarna anser sig ha ett stort inflytande i
samhället. Därmed uppstår det en spänning mellan arbetare och tjänstemän och denna
spänning påstås skapa en balans i samhället mellan de båda grupperna.

Man kan säga att arbetarnas trivsel i samhället är större än deras trivsel med det företag
där de arbetar, medan tjänstemännens trivsel i företaget är större än deras trivsel i
samhället   (gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 200)

Solidariteten beskrivs här på flera nivåer. Det tycks finnas en solidaritet inom
arbetarklassen och en inom tjänstemannagruppen, men arbetarklassens solidaritet är
högre. Tjänstemännen är solidariska med sitt företag, medan arbetarna är solidariska
med samhället. Solidariteten relateras på detta sätt till var varje grupp påstås ha störst
inflytande. Arbetargruppen påstås dessutom ha en starkare känsla av verklig
jämlikhet, då de i hög grad umgås med sina grannar. Tjänstemännen påstås mest
umgås med sina arbetskamrater, därför att dessa hör till samma social grupp som de
själva. Arbetarna framställs sålunda som mer sociala och mer demokratiska än
tjänstemännen.

De övriga läroböckerna talar mindre om solidaritet och mer om vikten av
sammanhållning och att ha en samhörighetskänsla. Denna samhörighetskänsla förs
fram som ett viktigt incitament för medborgarna, när det gäller viljan att ta ansvar och
att låta sina intressen vara underordnade gemenskapen. Samverkan och
hänsynstagande skrivs fram som riktlinjer för allt samhälleligt arbete och blir därmed
ett sammanhållande band. Det påstås också vara viktigt med en nationell
samhörighetskänsla, men denna får inte utesluta en solidaritet med resten av världen.
Hjälp till tredje världen sägs vara viktig, men samtidigt framställs den som
underordnad i förhållande till en inhemsk resursfördelning. Den internationella
solidariteten framstår därför som liten. Dessutom hävdas det att varje land kan få en
egen stabil hemmamarknad, som kan försörja befolkningen, om de bygger upp en
välfärdspolitik. För att stödja detta påstående hänvisas till Gunnar Myrdals skrift och
dennes uttalanden om internationell solidaritet. En fri rörlighet av till exempel
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arbetskraft skulle enbart riskera varje lands välfärdspolitik och av den anledningen
är det svårt att till fullo ha en internationell solidaritet.

Ingen politiker i någon västerländsk demokrati skulle på allvar kunna föreslå att vår
solidaritet som folk skulle utsträckas till att gälla hela mänskligheten  (gymnasiets
Samhällslära, 1956, s.284)

Problemet med att skapa en egen hemmamarknad genom en stark välfärdspolitik, är
att den internationella handeln skulle kunna strypas. Den internationella handelns
främsta funktion, är att skapa ett beroende mellan länder för att bevara freden i
världen och därför skulle freden kunna vara i fara om varje land blir självförsörjande,
enligt läroböckerna.

Konungen, makt och maktbegränsning
Läroböcker som skildrar det svenska statsskicket hänvisar ofta till grundlagarnas
innehåll. Detta för med sig problem, då de grundlagar, som är gällande under perioden,
stiftades under en tid när konungamakten var stark och betydelsefull. Genom
hänvisningar till grundlagarna framhävs konungamakten på ett kraftfullt sätt i
läroböckerna. Detta innebär inte att konungen i verkligheten hade en stark makt utan
det är mer så att konungen i läroböckerna får symbolisera makt i allmänhet.
Läroböcker skrivna efter 1968 har däremot anpassats efter den sedvana som
utvecklats, vilket innebär att konungamakten inte betonas i lika stor utsträckning,
trots att grundlagarna är desamma. Begreppet konung används dock på ett
motsägelsefullt sätt i läroböckerna, varför det är svårt att tydligt uppfatta om det talas
om konungen eller regeringen. Detta trots att läroböckerna klargör hur begreppet bör
uppfattas.

I denna bok används i enlighet med gällande språkbruk begreppet konungen dels för
konungen personligen, dels för konungen i statsrådet, dvs. för regeringen såsom bärare av
den verkställande makten (exekutivmakten). Ibland brukas i det senare fallet också
uttrycket Kungl. Maj:t (K.M:t). Det förtjänar anmärkas, att uttrycket Konungen alltid i
våra lagar används såsom beteckning för regeringen.  (Samhällskunskap för gymnasiet,
1956, s. 17)

Den starka betoningen av konungamakten kan helt enkelt vara ett intryck som
uppstår vid läsningen av läroböckerna, dels beroende på att begreppet konungen
används ofta, dels beroende på att demokratibeskrivningarna får ett relativt lite
utrymme.

Enligt grundlagarna är Sverige en konstitutionell monarki och denna monarki får
inte avskaffas, inte ens om en tronpretendent saknas. Den vanliga statsformen för en
demokrati är annars en republik men Sverige har på ett unikt sätt lyckats förena
monarki och demokrati, enligt läroböckerna. Att Sverige lyckats med detta beror på
gamla sedvanor och traditioner. Enligt konungabalken delade folket och konungen
makten. Konungen lovade i sin konungaed att garantera folket vissa rättigheter, om
folket i gengäld lovade att lyda konungen. Rättigheterna och lydnadsplikten finns
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kvar i regeringsformen, enligt läroböckerna men konungens makt har försvagats och
är endast symbolisk, ändock inte helt betydelselös.

Konungens uppgift är emellertid icke betydelselös. Han har att fylla en rad inte oviktiga
och samtidigt mycket tidskrävande representativa uppgifter, och i kritiska lägen kan hans
ställning ovan partierna skänka hans ord den största auktoritet;  (Samhällskunskap för
gymnasiet, 1956, s. 22)

Regeringen framställs i stället som det organ som har tagit över konungens roll som
främsta statsmakt, men denna roll är inte ohotad. I texterna framtonar implicit en
maktkamp och denna maktkamp handlar om demokratins betydelse i samhället.

”Sveriges rike skall styras av en konung” […]  (Svensk samhällslära, 1956, s. 79)

I denna lärobok har riksdagen fått främsta rummet, eftersom Sverige är ett demokratiskt
land, och regeringen har fått andra rummet  (gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 91)

Regering är främst i den svenska staten […]  (gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 48)

Då ett statsskick betecknas som demokratiskt [...] att maktens tyngdpunkt ligger hos folket
(Svensk samhällslära, 1956, s. 82)

I dessa citat återspeglas en ovisshet om var maktens tyngdpunkt ska ligga och denna
ovisshet pekar mot att det fortfarande råder en kamp för demokrati, framförallt hur
denna demokrati ska vara utformad. Till yttermera visso beskrivs även media och
organisationsväsendet som statsmakter, men bara som tredje och fjärde statsmakt.
Citaten kan även peka på att det finns en tydlig maktfördelning i Sverige, men den
maktdelning som beskrivs handlar främst om regeringens och riksdagens verksamhet.
Maktdelningen dem emellan sägs dessutom ha ersatts med samverkan. Orden
”främst”, ”i främsta rummet” och ”maktens tyngdpunkt” visar att det står en strid
om vem som ska ha den yttersta makten och i en demokrati borde det vara folket.

Makt tycks inte vara något problematiskt. Begreppet förklaras inte och makt
ifrågasätts överhuvudtaget inte. Tre små försök att definiera eller snarare påvisa
maktbegreppets innehåll görs. I ”gymnasiets Samhällslära” sägs det att det föreligger
en viss skillnad mellan befogenhet och makt, men vilken skillnaden är får läsaren själv
försöka förstå genom textens sätt att använda befogenhet. Den förklaring som ges är
att riksdagen har befogenheter som är reglerade i lag. När det talas om den makt som
statsorganen har, så avses egentligen befogenheter, det vill säga de lagfästa uppgifter
som dessa organ har. Genom befogenheterna avgränsas de olika organens uppgifter i
förhållande till varandra. Det talas också om tvång, att staten måste kunna utöva
tvångsåtgärder för att kunna få medborgarna att följa samhällets regler. Denna form
av makt blir särskilt påtaglig genom betoningen av medborgarnas skyldigheter.
Staten har tilldelats makt för att kunna övervaka och se till att medborgarna fullgör
sina skyldigheter och det är just denna makt som ger rättsordningen dess verkan. I
”Samhällskunskap för gymnasiet” förs det fram att det fornsvenska ordet ”riki”
betyder makt och att denna makt ofta sträckte sig över ett visst område.
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Det är också fullt möjligt att tala om ytterligare en form av makt, nämligen den
kontrollmakt som riksdag, press och folket påstås besitta i förhållande till statsmakten.
Denna kontrollmakt består dels av befogenheter som offentlighetsprincipen och
rättsliga besvärsvägar, men också av den möjlighet som yttrandefriheten kan innebära
i form av kritik och debatt.

Statens roll
De principer som styr statens utformning har sin bas i grundlagarna. Sverige är en
konstitutionell monarki med ett demokratiskt statsskick. Dessutom är Sverige en rätts-
och välfärdsstat. För att förklara skillnaden mellan stat och samhälle, definieras dessa
två begrepp i läroböckerna. Ett samhälle består av samtliga individer som bebor ett
visst område och för att vara ett samhälle måste det också erkännas av omgivningen.
Staten utgörs av ett organiserat samhälle, vars uppgifter utförs av olika statsorgan.
Två olika typer av stater lyfts fram i ”Samhällskunskap för gymnasiet”, riket och
nationalstaten. Nationalstaten med nationalkänslan skrivs fram som något mycket
väsentligt. Den kulturella samhörigheten och rättsordningen påstås vara kärnan i
nationalstaten. Nationalkänslan baseras på flera olika föreställningar. Det kan vara en
föreställning om att alla har samma ursprung, en känsla av gemenskap som uppstår via
språket och en känsla för naturen och dess skönhet. Framförallt sägs nationalkänslan
uppstå genom att individen upplever sig ha en möjlighet att påverka samhällets
utformning, men även uppfostran och utbildning utvecklar nationalkänslan.

Det mål för staten som skrivs fram är att bevara en fredlig samexistens. För att nå
detta mål har staten vissa uppgifter att utföra och dessa uppgifter har en dubbel
funktion. Återigen möter läsaren en kamp mellan rättigheter och skyldigheter.

Snart sagt vid varje steg i sitt liv erfar den uppmärksamme iakttagaren statens hand: dess
bud och förbud, dess hjälp och stöd, med ett ord dess ordnande och reglerande
verksamhet  (Svensk samhällslära, 1956, s. 123)

Staten både bjuder och förbjuder. Detta innebär att staten både garanterar vissa
grundläggande rättigheter som social rättvisa och kräver en viss lojalitet och
efterlevnad av lagar. För att kontrollerar att lagarna följs vakar staten över
medborgarna, men också för att se till att de har goda levnadsvillkor. Detta senare
medför att staten måste fördela resurser och för detta behövs en stor och komplicerad
statsapparat.

Staten har alltså varit tvungen att bygga upp en stor och komplicerad apparat för att få
fram rättvisa taxeringar. Det har blivit nödvändigt, därför att många människor genom att
undanhålla inkomster eller genom att bokföra personliga utgifter på sina företag och på
annat sätt söker undandraga sig beskattning  (gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 87)

Återigen ses denna dubbeltydighet. Staten skänker en rättvisa, men måste samtidigt
se till att medborgarna utför sina skyldigheter, eftersom de inte är att lita på. Den
aktiva parten i alla sammanhang är staten, medan medborgarna mer framtonar som
passiva mottagare.
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Medborgarnas roll
Medborgarnas roll i detta demokratiska samhälle är främst att överföra makt och
legitimera den valda styrelsen. Uppgifterna fullgörs främst genom att medborgarna
deltar i val och därför förs valet fram som centralt för demokratin. Läroböckerna
beskriver valdagen som en högtidsdag och själva valproceduren skildras genom
berättelser, så att läsaren kan ta till sig och förstå vad som ska ske på valdagen.
Valdeltagandet framhålls som både en rättighet och skyldighet.

Vi svenskar kan om vi vill, låta bli att rösta alls. Men samtidigt anser vi det vara en
skyldighet att delta i valen för att på det sättet stärka folkstyrelsens sak. De medborgare
som utan verklig anledning stannar hemma på valdagen kallar vi för >>soffliggare>>
(gymnasiets Samhällslära, 1956, s. 35-36)

Här sägs visserligen att medborgarna har rätt att avstå från att rösta, men med hjälp av
olika språkliga uttryck förmedlar meningarna att det är olämpligt. Orden ”Vi
svenskar” uttrycker en gemenskap, vilken utesluter ickesvenskar och ”vi” är de som
dessutom deltar i ett val. Alla andra är uteslutna ur gemenskapen, även de som
använder sin rätt att inte rösta. Detta framgår av den sista meningen, där ordet ”v i”
implicerar ett avståndstagande från soffliggare. Den allra första meningen i citatet
uttrycker också implicit att det finns länder, där medborgarna inte har möjlighet att
avstå från att delta i ett val. Hela citatet uppvisar ett försök att övertala läsaren att
valdeltagande är nödvändigt genom att påvisa att en ”soffliggare” utesluts ur
gemenskapen. I läroböcker förs även medborgarnas kritik mot valkampanjer fram,
framförallt den smutskastning som äger rum. Genom att anknyta till medborgarnas
och läsarens värld ges texten en giltighet.

Valdeltagandet beskrivs som en del i principen om folksuveränitet. Den andra
delen består av den kontrollfunktion som medborgarna tilldelats tillsammans med
riksdagen och media. För att medborgarna till fullo ska kunna utöva sin
kontrollfunktion fordras en fri opinionsbildning och en informationsfrihet.
Offentlighetsprincipen utgör en del av informationsfriheten och sägs fungera som en
stark kontroll av alla myndigheter, enbart genom att finnas till. Alla myndigheter vet
att medborgarna har rätt att få se handlingar och protokoll och detta påstås medföra
att ärenden behandlas korrekt. Medborgarna behöver dessutom utbildning för att
kunna genomskåda propaganda och för att kunna förstå politiska frågor. De politiska
frågorna beskrivs som svåra och komplicerade och detta sägs vara ett hinder för
medborgarnas politiska engagemang. Utbildning skulle kunna hjälpa medborgarna att
ta sig förbi detta hinder och därför framstår utbildning som väsentlig för ett
demokratiskt samhälle.

Ett annat hinder för medborgarnas politiska engagemang som diskuteras i
läroböckerna är själva den representativa formen av demokrati. Den representativa
demokratin förs visserligen fram som något givet och självklart, men samtidigt
beskrivs den brist på engagemang som denna demokratiform kan leda till. För att
åskådliggöra detta dras paralleller till den kommunala självbestämmanderätten, som
länge utövades i en mer direkt form. På grund av för små sammanträdesrum och en
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alltför snabbt skiftande majoritet, tvingades man införa representativ demokrati även i
kommunerna, trots att ett svagare engagemang bland medborgarna kunde förväntas.

Men alla var på det klara med att detta steg ur ideella synpunkter var beklagligt, därför att
det minskade antalet av dem som intresserade sig för kommunens angelägenheter
(Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 62)

Den kommunala demokratin förs ändå fram som oerhört viktig för medborgarna och
även för politikerna. Många politiker påstås ha börjat sin politiska bana i den
kommunala verksamheten.

Kommunerna är - har det sagts – den svenska demokratins ”plantskolor”
(Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 65)

Den kommunala självbestämmanderätten framstår därför som navet i den svenska
demokratin.

Partianslutning förs fram som en annan väg för medborgarna att uppnå ett mer
direkt inflytande. Toppstyrningen och byråkratin inom partierna beskrivs samtidigt
som ett hinder för medborgarnas inflytande, men också som en fördel för
medborgarna, då den innebär ett effektivare partiarbete. ”Pyramidens form” framhålls
dessutom som en demokratisk organisationsform, eftersom den enskilde
partimedlemmen påstås ha möjligheter till reell påverkan på lokal nivå, om än inte
alltid på statlig nivå. Partianslutningen beskrivs även den som både en rättighet och
en skyldighet.

I ett demokratiskt samhälle är det inte bara en rättighet utan även en skyldighet, att man
ansluter sig till det politiska parti med vars allmänna strävanden man mest sympatiserar,
eller åtminstone stöder det vid valen  (Samhällskunskap för gymnasiet, 1956, s. 47)

Om medborgarna anser att partiverksamheten inte ger dem ett verkligt inflytande, så
kan de alltid gå med i organisationer eller föreningar, hävdas det i läroböckerna.
Organisationer arbetar ju mest som opinionsbildande organ och därigenom kan
medborgarna påverka politikerna. Organisationernas och föreningarnas allt mer
ökande betydelse i samhället påstås ha rubbat den maktbalans som tidigare fanns
mellan de olika statsorganen. Organisationerna kallas därför den fjärde statsmakten.
För att finna en balans har regeringen försökt få organisationerna att medverka i
förvaltningens arbete och att stödja statens ingrepp i det fria näringslivet, varför
organisationernas verksamhet beskrivs som given och oumbärlig för statsmakten och
demokratin.

För att medborgarna ska kunna fungera som demokratiska medborgare och ta sitt
ansvar för samhällets politiska utveckling, förs utbildning återigen fram som väsentlig.
Kunskap om samhällets uppbyggnad kan underlätta för medborgarna att ta tillvara
sina rättigheter, till exempel rätten att överklaga. Dessutom kan de få kunskap om sina
skyldigheter, vilket underlättar anpassningen till samhället. Genom att få kunskap om
olika gruppers livsvillkor ska medborgarna utveckla ett solidariskt förhållningssätt
och en ansvarskänsla för helhetens bästa. I ansvarskänslan ingår viljan att alltid delta i
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val, viljan att åta sig kommunala och statliga uppdrag samt viljan att ansluta sig till ett
parti eller en organisation. Det framstår också som väsentligt att medborgarnas
kritiska tänkande utvecklas för att de bättre ska kunna ta ställning till olika politiska
förslag och kunna se vilka konsekvenser dessa kan tänkas medföra.

Sammanfattning av perioden

Under perioden förekommer tre teman och det övergripande temat handlar om
förmyndarskap och lydnadsplikt. Temat innehåller de mest karakteristiska dragen för
perioden. Staten, som förmyndare, vakar över medborgarna och ger dem vissa
rättigheter men kräver i gengäld lydnad. En allmän lydnadsplikt framstår till och med
som viktigare än medborgarnas rättigheter. Medborgarnas aktiva deltagande består
av en rätt och en plikt att rösta. Genom valdeltagandet fullgör medborgarna sina
huvuduppgifter, att legitimera och kontrollera de styrande. I övrigt kan medborgarna
vara aktivt deltagande genom att ansluta sig till ett parti eller en organisation samt att
delta i kommunalt självstyre. För att bevara freden i samhället kräver staten att
medborgarna följer samhällets regler men också att de visar solidaritet med den
svenska gemenskapen. Både solidaritet och gemenskap bygger på ett särskiljande,
varför vissa grupper och framförallt Sverige framställs som unika och säregna i en
positiv bemärkelse. Samverkan, samförstånd och harmoni ska karakterisera det
politiska arbetet men även medborgarnas samlevnad. För att åstadkomma detta
eftersträvar staten att utjämna medborgarnas levnadsvillkor. Samhället blir då jämlikt
och rättvist och medborgarna kan på bästa sätt utnyttja sin frihet.

Det ojämlika samhället - kampen för inflytande och social rättvisa (1968-
1975)

Under denna tidsperiod går en våg av oro genom samhället, både på en nationell och
internationell nivå. Studenter över hela världen demonstrerar för en internationell
solidaritet och mer individuellt inflytande. Även i Sverige protesterar studenter och
kräver ökat inflytande. Inte bara studenter utan ungdomar överhuvudtaget försöker
göra sina röster hörda. De kämpar på olika sätt mot förtryck och maktövergrepp.
Både USA och Sovjetunionen drabbas av kritik från studenter och ungdomar för sin
inblandning i Vietnam och i Tjeckoslovakien. Samtidigt sker det en radikalisering av
ideologierna som för med sig krav på ett mer jämlikt samhälle. Det kapitalistiska
samhället sägs ha lett till en ofrihet bland människor och till en kraftig segregation.
Parallellt med studentdemonstrationer, vilka ibland blir våldsamma, sker en mängd
terroristdåd på olika håll i världen. Dessa dåd påstås ha samband med ett krav på
avskaffande av det kapitalistiska samhället.

Sverige genomför under perioden en partiell grundlagsändring som innebär ett
befästande av de demokratiska sedvanor som utvecklats, bland annat avvecklas
tvåkammarriksdagen och en gemensam valdag införs. Grundlagsförändringen
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påverkar givetvis läroböckernas innehåll. Det mest framträdande är att begreppet
konungen nästan helt försvinner från böckernas text.

Avgränsningen av tidsperioden har gjorts utifrån förekomsten av flera
övergripande teman i texterna. De teman som framträder berör förmyndarskap eller
autonomi, det ojämlika samhället och särskiljandet. I temat förmyndarskap och
autonomi försiggår en kamp om vem som ska ha rätt att besluta i frågor och i denna
kamp synliggörs även en specifik människosyn. Ordet ”och” används för att
beteckna den glidning mot autonomi som nu är på gång. Ur temat utvecklas
konfliktområdet frihet och styrning medan temat det ojämlika samhället utvecklar
konfliktområdet individ och gemenskap. Särskiljandet som tema tilldelas ett mindre
utrymme under perioden. Nu har gemenskapen utvidgats till att gälla fler och detta
blir märkbart genom att det inte längre talas så mycket om svensk demokrati, i stället
handlar det om en västerländsk demokrati. Ändå finns det en tendens att särskilja
grupper från varandra och därför väljer jag att lyfta fram och redovisa särskiljandet för
sig. Samtliga teman är invävda i varandra varför det är svårt att dra en gräns mellan
dem och särredovisa dem. Temat förmyndarskap eller autonomi återfinns även i
avsnittet om medborgarnas roll.

Beskrivning av samhällskunskapsböckerna

Tidsperiodens samhällskunskapsböcker följer den nya läroplanens anvisningar i sin
uppläggning. Läroplanen som infördes 1965 innebar en stor förändring för
samhällskunskapsämnets utformning och arbetssätt. De moment som eleverna ska läsa
återfinns i läroböckerna som kapitel och dessa kapitel behandlar till exempel
bebyggelse, samhällsplanering och ekonomi. Ekonomidelen har fått ett påtagligt ökat
utrymme och lärobokstexterna framhäver vikten av ett ekonomiskt tänkande i politik
och vardag. All politik sägs handla om ekonomi och därför ägnas
samhällskunskapsämnet under det andra året i gymnasiet helt åt ekonomiska frågor.
Under första årskurs behandlas främst geografiska förhållanden som
befolkningstillväxt och livsmedelsförsörjning men eleverna möter också
grundläggande politiska, sociala och ekonomiska begrepp. I sista årskurs belyses
olika samhälls- och demokratifrågor ur ett statsvetenskapligt och politiskt perspektiv.

Jag har valt ut två läroböcker ur textkorpus för djupanalysen och för att
exemplifiera djupanalysens resultat. Dessa två böcker representerar den variation i
beskrivningen av demokrati som förekommer under perioden. ”Lärobok i
samhällskunskap” har sitt innehåll fokuserat mot maktstrukturer och individens eget
ansvar. ”Världen, Sverige och vi” framhäver främst statens ansvar,
opinionsbildningen och det västerländska demokratiperspektivet. Kompositionen
skiljer sig mellan böckerna bland annat genom att ”Världen, Sverige och vi” är rikt
illustrerad medan ”Lärobok i Samhällskunskap” sällan har illustrationer.

Läroböckernas intentioner är att ge eleverna en helhetssyn på samhället. Olika
vetenskapliga discipliner behandlas därför tillsammans på ett tvärvetenskapligt sätt.
Det innehåll eleverna möter i läroboken är alltjämt till största delen en beskrivning av
de politiska organens struktur och funktion, framställt på ett faktamässigt sätt. En viss
problematisering förekommer liksom en öppenhet i vissa diskussionsfrågor, men till
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övervägande del beskrivs de politiska begreppen på ett fastslående sätt.
Arbetsuppgifterna består av både repetitiva uppgifter för att befästa inlärningen och
fördjupningsuppgifter för att öka den samhälleliga förståelsen. De repetitiva
uppgifterna är mest frekventa medan diskussionsuppgifterna är fåtaliga.
Diskussionsuppgifter används främst för att lära eleverna att argumentera och därför
är en del diskussionsuppgifter inramade, det vill säga det anges hur uppgiften ska
diskuteras och i förhållande till vad. En del diskussionsuppgifter är öppna och
utmanande och skapar reflektionsmöjligheter.

Kompositionen i böckerna varierar, både i böckerna och mellan dem. De texttyper
som används är nästan uteslutande beskrivande och förklarande. Bilderna som
förekommer i ”Världen, Sverige och Vi” är dock till stor del berättande och de
åskådliggör samt förtydligar komplicerade samhällsförlopp för läsaren, bland annat
genom att återge vardagliga händelser. De fåtaliga karikatyrerna som finns, anknyter
också till vardagsvärlden och återger ofta medborgarnas egoistiska och
motsägelsefulla handlande. Läsaren kan därigenom både känna igen sig själv och le
åt sina egna handlingar. I ”Lärobok i Samhällskunskap” utgörs illustrationerna av
abstrakta modeller som återger organisationsformer eller förlopp samt diagram. Det
finns även argumenterande text i ”Lärobok i samhällskunskap”, vilket gör den mer
öppen för läsarens egna reflektioner.

Olika former av auktoritetsmarkeringar görs för att hävda och slå fast ett
förhållande. Extratextuell auktoritetsmarkering sker genom att hänvisa till forskare
eller kända verk. Auktoritetsmarkeringen kan ibland vara anonym, det vill säga
textens komposition signalerar att texten egentligen är hämtad från en källa, men det
finns ingen angiven källa. Texten kan också vara författarnas egen utan att det anges,
men är då framställd i en annan stil och storlek. Det kan därför vara svårt att avgöra
vems röst det är.

Antalet röster är ganska litet i ”Världen, Sverige och vi” medan antalet är stort i
Lärobok i samhällskunskap”. Att döma av antalet röster så borde den senare boken
ha ett mer dialogiskt framställningssätt och detta stämmer även när innehållet i
yttrandena tas med i beräkningen. Det kan vara samma budskap som uttalas av de
olika rösterna men oftast bidrar rösterna med olika perspektiv. Dessutom används
ibland en argumentation som bjuder in läsaren. En del arbetsuppgifter är av öppen
karaktär, vilket ger eleverna en ökad möjlighet att själva ta ställning. I ”Lärobok i
Samhällskunskap” inramas vissa diskussionsavsnitt, men framförallt all annan text
som förekommer i boken. Genom denna inramning avskiljs och markeras andra röster
på ett tydligare sätt från den övriga texten. Det förekommer även dolda röster i
boken, men de är mer ovanliga. Ett exempel på en helt dold röst kan ges.

Till dessa hör emellertid också att inte alltför starkt stöta sig med motståndare och med
andra maktgrupper i samhället. Politik är det möjligas konst. (Lärobok i Samhällskunskap,
1970, s. 128)

Meningen ”Politik är det möjligas konst” är ett yttrande som har gjorts av en annan
röst, vilket inte uppges. Detta är en helt dold röst och den kan endast upptäckas om
läsaren känner till yttrandet. Denna typ av röståtergivning är vanligare i ”Världen,
Sverige och Vi”, som överhuvudtaget mer använder sig av dolda eller indirekta röster.
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Om rösterna anges, så låter man författarna rapportera vad rösten har sagt. Röster som
talar kan vara statens röst, läroplanens röst, författarnas röster eller olika kända
statsvetares röster.

Det monologa framställningssättet överväger i ”Världen, Sverige och Vi” och det
hör samman med avsaknaden av flera röster, men framförallt med den ständiga
upprepningen av vissa budskap i texten, till exempel den mycket frekventa
upprepningen av orden ”västerländsk demokrati”. Som exempel kan nämnas att
begreppet västerländsk demokrati eller den västliga demokratin upprepas sex gånger
i ett två sidor långt avsnitt om rösträtt, val och beslut. Orden återkommer ständigt i
texten, så det kan inte föreligga någon som helst tveksamhet, om vad som utgör en
legitim demokrati. I ”Världen, Sverige och Vi” är det främst karikatyrer som skapar en
mer öppen text. Ibland används även tekniken med obesvarade frågor.

Det vanligaste sättet att ange vilken information som är väsentlig är att kursivera
text. Ibland används även en frågeteknik. Frågorna kan finnas i rubriken eller som
sammanfattande kantrubrik och texten ger svar på frågan. För att underlätta för
läsaren att förstå och tillägna sig innehållet, förknippas det till vardagliga händelser.
Så beskrivs till exempel resultatet av ett skolval, när riksdagsvalets resultat ska
förklaras.

 Uttrycksformen blir synlig genom den språkliga uppbyggnaden och ordval. Båda
läroböckerna har en relativt enkel och lättillgänglig text, återgiven i enspaltig text.
Svåra ord och begrepp förklaras. Det är vanligt att förhållanden eller definitioner
konstateras på olika sätt.

Ordet demokrati är alltså positivt laddat  (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 118)

Demokratisk politik måste därför präglas av hänsyn, tolerans och solidaritet (Lärobok i
Samhällskunskap, 1970, s. 304)

I den översta meningen används både ”är” och ”alltså” för att slå fast den positiva
värdeladdningen, medan det i den undre meningen är orden ”måste” och ”därför”
som slår fast innehållet i meningen. Meningar som är svåra att  ifrågasätta eller gå i
dialog med förekommer ofta i texten.

Ordet makt förbinds gärna med tvång och uppfattas därför ofta som något negativt eller
fult. Avgörande, moraliskt sett, är dock i vilket syfte och hur maktresurserna brukas. I
stället för makt används ofta det mildare uttrycket inflytande. ”Inflytande över en annan
människa innebär på politikens område att förmå henne att utan någon öppen befallning
handla enligt ens egen vilja ---- inflytande är dold makt” (Lärobok i Samhällskunskap,
1970, s. 49)

I detta stycke används flera tekniker för att förklara och övertyga läsaren om vad
makt och inflytande egentligen innebär. Ordet inflytande framhävs genom
kursivering och genom att det förklaras. Läsaren eller eleven kan då uppfatta två
saker, dels att ordet inflytande är viktigt att lära sig, dels att inflytande är överordnat
det negativa ordet makt. Att inflytande är viktigt märks också genom att det görs en
extratextuell auktoritetsmarkering via en not. Definitionen av begreppet inflytande är



155

hämtad från en bok som heter ”Politisk teori” och genom att göra denna
auktoritetsmarkering slås betydelsen av ordet fast samtidigt som betydelsen görs mer
allmängiltig. En värdering läggs också i de två orden makt och inflytande. Inflytande
är det positiva begreppet och den användning av makt som mest frekvent förknippas
med demokrati i texterna, medan själva ordet makt sägs vara förbundet med tvång
och därför blir ett negativt laddat ord. Begreppen makt och inflytande polariseras
delvis. Makt används dessutom för att beskriva en politisk gestaltning av samhället
och används då utan en negativ värdeladdning.  På ett liknande sätt arbetar texterna i
läroböckerna för att både övertyga och övertala läsaren om vissa förhållanden.

De små orden ”Jag”, du”, ”vi” och ”ni” används på flera sätt i läroböckerna.
Ibland vänder sig texterna direkt till läsaren genom att använda ordet ”du”.

Vilka böcker har din skola, som mera ingående behandlar riksdag och regering?  […]
(Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s. 185)

Uppräkna vad du anser vara för- och nackdelar med proportionellt valsätt respektive
majoritetsval i enmansvalkretsar. (Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s. 185)

Här syns två olika sätt att använda ordet ”du” på, dels i en uppmaning, dels i en
fråga. Ordet ”vi” kan också användas på fler sätt, även om alla sätt implicerar en form
av gemenskap.

Vårt demokratiska statsskick ger alltså folkmajoriteten möjlighet att bestämma över
samhällets totala utformning. (Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s. 71)

Vi nöjer oss med att anknyta till den tidigare framställningen av utrednings- och
remissförfarandet [...] (Världen, Sverige och Vi, 3:2, 1971, s. 205)

I det översta citatet används ”vi” för att uttrycka en gemenskap som består av den
svenska staten och dess medborgare. Det undre citatet visar däremot en mer
asymmetrisk gemenskap, där den som talar egentligen förklarar vissa förhållanden för
den som lyssnar.

Läroböckerna vänder sig fortfarande främst till en ung man, vilket blir tydligt
genom det bildmaterial som finns. Kvinnor är i stor utsträckning utestängda från
bilderna, framförallt när bilderna återger politiska förlopp. Läsaren av läroböckerna
framstår även som en van läsare och en som har vana att förstå sammanhang och att
tillägna sig ett stoff. De stora ekonomiavsnitten återges med hjälp av många modeller
som skildrar olika ekonomiska förlopp. Dessa modeller är mycket abstrakta och
återgivna med hjälp av kurvor och formler. Läsaren måste förstå dessa modeller för att
kunna tillägna sig innehållet i ekonomidelarna. Detta gör att läroböckerna förutsätter
vissa förkunskaper och därmed är elever från yrkeslinjerna uteslutna. Samtidigt
framställer bildmaterialet i hög grad arbetare och en viss samhörighet med
arbetarkollektivet föreskrivs via bilderna, så en viss motsägelse uppstår kring vem
böckerna är riktade till.
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Tematisk analys

Förmyndarskap och autonomi
Kampen mellan förmyndarskap och autonomi kommer till uttryck på flera sätt i texten.
Den blir tydlig när maktstrukturer skildras men även i den människosyn som förs fram.
Människans värde och förmåga till rationellt handlande betonas visserligen men
samtidigt lyfts skyldigheter fram på ett sådant sätt att medborgarnas handlingssätt
föreskrivs. Läroböckernas beskrivning av inskränkningar av rättigheter görs så att
medborgarnas självbestämmande minskar. Den tolkning av demokrati och de politiska
idealen som förs fram har sålunda betydelse för om ett förmyndarskap eller autonomi
ges företräde i texterna. Temat relateras hela tiden till hur demokrati tolkas men
avgörande är också hur tolkningen förs fram.

De demokratiska idéerna påstås ha sin grund i en stark tro på människans förmåga
att tänka och handla förnuftigt. Medborgarna anses därför kunna påverka
samhällsutvecklingen positivt och medverka till att göra sitt och andras liv behagligt.
För att medborgarna ska få möjlighet att handla på ett sådant sätt måste de få tillgång
både till frihet och resurser, enligt läroböckerna. Ett rättighetsperspektiv förbinds
därför med medborgarnas handlingsförmåga och på så sätt för texterna samman
demokrati och rättigheter. Den rättighet som det råder tveksamhet kring är jämlikhet
och rättvisa. En diskussion förs i läroböckerna, där det lyfts fram att vissa forskare,
bland andra Ross, hävdar att jämlikhet är av underordnad betydelse för demokrati.
Kritik mot denna tanke förs också fram, varför en obesvarad argumentation uppstår.
Detta lämnar möjlighet för läsaren att dra egna slutsatser i frågan, men i ”Världen,
Sverige och vi” avslutas diskussionen med ett konstaterande att det måste finnas ett
samband.

Låt oss bara notera, att i praktiken ett visst samband mellan demokrati - i konventionell
mening - och jämlikhet alltid måste finnas (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 134)

Vilket detta samband är och hur det ser ut nämns inte, men det slås fast att det finns
ett visst samband. Denna tystnad bör ses i ljuset av en tidigare förd diskussion om
västerländsk demokrati utifrån ett kritiskt perspektiv. Diskussionen behandlar
demokrati i ett vidare och ett inskränkt perspektiv utifrån en känd statsvetares tankar,
Mcpherson. Den vidare definitionen alluderar på en mer socialistisk demokrati och
försvårar en gränsdragning mellan västerländsk demokrati och folkdemokrati.
Läroböckerna försöker i stället framhäva demokrati i snävare bemärkelse, det vill säga
ett styrelseskick som ger majoriteten av folket en möjlighet att kontrollera de
styrande. Denna syn på demokrati sägs karakterisera en västerländsk demokrati.

Demokrati och diktatur jämförs för att kunna ringa in och definiera demokrati. Det
som först och främst lyfts fram som en väsentlig aspekt av demokratibegreppet är dess
innebörd av folksuveränitet eller folkvälde. Enligt ”Världen, Sverige och Vi” innebär
folkvälde att majoritetens vilja ska vara avgörande vid alla former av beslutsfattande.
Implicit innebär detta att det i en diktatur sannolikt handlar om minoritetens vilja.
Själva folkväldet utövas endast vid val och då ska rösträtten vara allmän och lika. I
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”Lärobok i Samhällskunskap” läggs det till att utövandet av folkmakten kan vara
fördelad på flera statsmakter.

I en demokrati utgår all statsmakt från folket (folksuveränitet). Själva utövandet av makten
kan däremot vara uppdelad på flera s.k. statsmakter - i Sverige på regeringen (första
statsmakten) och riksdagen (andra statsmakten) (Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s.
57)

Här har statsmakterna rangordnats på ett specifikt sätt, samtidigt som det på andra
ställen i boken hävdas att folkrepresentationen bör vara den främsta statsmakten. De
röstberättigade medborgarna sägs dessutom vara de enda som kan ha större makt än
folkrepresentationen. För att stödja uttalandet om regeringen som första statsmakt,
påstås det att regeringsmakten också utgår från folket och att detta nödvändiggör en
samverkan mellan de två främsta statsorganen. Två olika synsätt tycks här möta
varandra. I föregående period framhävdes konungens, och tillsammans med denne,
regeringens roll, men nu kan det anas att riksdagen, såsom representant för folket, bör
tillmätas en större roll i en demokrati. Regeringen framställs som om den i realiteten
bestämmer och riksdagens viktigaste uppgift framstår som kontrollfunktionen.
Eftersom riksdagen representerar folket, så blir folkets viktigaste uppgift i en
demokrati att kontrollera regeringen, vilket sker dels genom valet, dels genom de
valda representanterna.

Demokrati tycks i moderna stater snarare innebära folkets kontroll av de styrande än
egentligt ” folkstyre” (Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s. 313)

Genom argumentation slås det fast att alla medborgare inte kan ha reell makt och att
det måste finnas ledare även i en demokrati. Ledarnas förmåga att handla i enlighet
med medborgarnas önskemål påstås i stället vara avgörande för en demokrati. Många
politiska beslut fattas i realiteten inte av statsorganen, hävdas det.
Inkomstfördelningen, till exempel, avgörs i stor utsträckning av näringslivet och
löntagarorganisationerna och dessa grupper fungerar därigenom som statsmakter.
Genom denna diskussion blir det synligt att det försiggår en kamp om vem som ska ha
statsmakt. Kampen handlar inte bara om vilket statsorgan som ska vara främst, utan
om vilka maktgrupper som överhuvudtaget ska accepteras.

Genom att det förekommer fler maktgrupper i samhället kan en politisk eller social
elit inte utvecklas och dessutom är pluralism mer förenlig med demokrati än en
maktdelningsprincip, enligt ”Lärobok i Samhällskunskap”. Olika sätt att sprida
makten och att koncentrera den för att skydda staten mot alltför tillfälliga opinioner
skildras, samtidigt som det hävdas att stabila regeringar och ett effektivt styre av
landet eftersträvas. Texterna argumenterar sålunda både för ett pluralistiskt samhälle
och en maktkoncentration. Maktkoncentrationen framstår som nödvändig för
effektivitet i beslutsfattandet och denna maktkoncentration gäller för styrningen av
och beslutsfattandet i olika grupper, likaväl som styrningen av samhället. Pluralism
framstår som viktigt för att kunna släppa fram olika åsikter och perspektiv inför ett
beslutsfattande, men vid beslutsfattandet måste ändå några få personer bestämma. Om
dessa utgör en politisk elit eller inte lämnas delvis osagt, men det pläderas för att det
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inte finns en politisk elit. En politisk elit vore otänkbar i en demokrati, hävdas det,
samtidigt som alla organisationer och partier sägs ha en pyramidal organisation och en
form av toppstyrning. Den politiska elit som ändå återges via text och modeller,
beskrivs som en realitet, och detta kan stämma överens med ett påstående att det
råder jämlikhet i fråga om maktmöjligheter. Alla har möjlighet att nå maktposition, men
endast en del utnyttjar den möjligheten.

Båda läroböckerna hävdar att staten är till för medborgarna och inte tvärtom. Detta
framställs på ett motsägelsefullt sätt i texterna, då staten alltjämt beskrivs som den
aktiva parten, den som tar hand om och stödjer medborgarna. Tydligast blir detta i
samband med diskussionen om socialpolitikens mål och medel.

Viktigast är dock att själva huvudmålet blivit ett annat: omsorgen om den enskildes
trygghet och välfärd (Världen, Sverige och Vi, 3:2, 1971, s. 264)

Åtgärderna skall i stor utsträckning inriktas på att göra människorna välanpassade i
samhälls- och näringsliv (Världen, Sverige och Vi, 3:2, 1970, s. 267)

I dessa citat framgår det klart att det är staten som handlar och att medborgarna är
föremål för dessa handlingar, ”göra människorna välanpassade”. Detta motsäger i
och för sig inte påståendet att staten är till för medborgarnas skull, men andemeningen
i påståendet är snarare att medborgarna är aktiva och kan ställa vissa krav på staten. I
ovanstående citat framstår medborgarna som den passiva parten. Den diskussion om
fostran och indoktrinering som förs i ”Lärobok i Samhällskunskap” för fram att
samhället genom en aktiv påverkan ska överföra normer och en värdegemenskap till
medborgarna och medborgarna beskrivs i denna process som passiva mottagare.
Samtidigt framhävs individens eget ansvar på ett helt annat sätt än under föregående
period. Nu framställer läroböckerna en strid mellan individens och statens ansvar och
kampen lyfts fram genom diskussionen om den kritik som riktas mot det rådande
statsskicket och den marknadsekonomi med konkurrensinriktning som är
förhärskande. Kritiken förs fram genom att hänvisa till Marcuse och dennes tankar om
den endimensionella människan samt till Mcphersons tankar om den ofria människan.
I ”Världen, Sverige och vi” får en karikatyr åskådliggöra den ofria människan.

All demokratisk politik ska ha som syfte att berika människors liv och att ge dem
frihet så långt detta är möjligt samt att bereda en viss jämlikhet. Detta ska motverka en
ofri människa men hon måste ändå ta ansvar.

För demokratin är människovärdet heligt. All demokratisk politik måste därför syfta till att
berika individens liv och så långt det är möjligt skapa förutsättningar för den enskilde att
fullkomna sin personlighet   (Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s. 308)

Att rösträtten är lika påstås vara ett uttryck för jämlikhet och för medborgarnas
personliga ansvar för samhällsfrågor. Vill medborgarna ha makt och kunna påverka
samhällets utformning, måste de också kunna ta ansvar för det som händer och de
måste engagera sig politiskt. Då först har de möjlighet till en personlig utveckling.

För att nå politiska mål kan olika medel användas som våld, förhandling och
röstning. I ett demokratiskt samhälle bör våld och hot ytterst sällan användas som
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medel och för att undvika dessa medel fordras en grundläggande värdegemenskap i
samhället.

Alla samhällen söker genom påverkan av olika slag fostra medborgarna i viss ideologisk
riktning i syfte att skapa sammanhållning och säkra samhällets fortbestånd. Målet är att
alla individer skall växa in i de gemensamma normerna och identifiera sina egna intressen
med samhällets  (Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s. 99)

Det som beskrivs ovan handlar om social anpassning eller fostran, enligt
läroböckerna. I ”Världen, Sverige och Vi” sägs det klart att det kan vara svårt att
skilja mellan propaganda och fostran. Den enda ledtråd som erbjuds för att förstå
skillnaden mellan fostran och propaganda, är att propaganda hör samman med våld
och förtryck. I detta resonemang är det uppenbart att det råder en kamp mellan frihet
och styrning men även mellan individ och gemenskap. Värdegemenskapen framställs
som nödvändig för att hålla samman samhället. I den starka betoningen av
värdegemenskapen ryms också ett förmyndarskap, såtillvida att värdegemenskapen är
bestämd och ska överföras till de unga i samhället. Den värdegemenskap som ska
föras över karakteriseras av hänsyn, tolerans och solidaritet.

Det övergripande temat förmyndarskap eller autonomi tydliggörs också i
förmedlingen av demokratibegreppet. Kampen blir här synlig på två sätt, dels genom
att överlåta åt läsaren att skapa en egen mening i begreppet demokrati, dels genom att
slå fast att demokrati innebär att folket kontrollerar makthavarna. Rätten till ett eget
meningsskapande kommer fram genom att läroböckerna lyfter fram
demokratibegreppets mångtydighet och dess positiva värdeladdning. Olika
betydelser läggs in i begreppet samtidigt som det görs en avgränsning av begreppet
och en avskiljning mellan olika former av demokrati. I ”Världen, Sverige och Vi”
hävdas det att det är meningslöst att göra någon definition av demokratibegreppet.
Det sägs vara väsentligare att känna till, vilken innebörd begreppen ges i olika länder
eller i olika politiska system. På detta sätt kan begreppets mångtydighet föras fram
och eleverna lär sig acceptera en viss luddighet. Detta kan innebära både för- och
nackdelar. Eleverna tvingas inse att det inte finns något rätt svar och därmed har de
själva en möjlighet att reflektera och fördjupa sitt eget ställningstagande kring
begreppet. Samtidigt kan det vara så att luddigheten i sig accepteras och att eleverna
därför missar eventuella ideologiska implikationer som kan finnas bakom påståendet.
Det är svårt att förhålla sig kritisk till en luddig text, annat än till luddigheten i sig.
Demokratibegreppets mångtydighet är ett av de budskap som förs fram i periodens
läroböcker. Alla läroböcker lyfter dessutom fram begreppets mångtydighet på ett
auktoritativt sätt.

Det ojämlika samhället
Temat det ojämlika samhället är utmärkande för denna period och detta tema belyses
främst utifrån jämlikhetsfrågor, beskrivna ur fem olika aspekter; klassutjämning,
ekonomisk jämlikhet, jämlikhet i arbetslivet, kulturell jämlikhet och jämlikhet mellan
män och kvinnor. Här tas endast frågan om ekonomisk jämlikhet samt jämlikheten
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mellan män och kvinnor upp. Jag använder dessutom endast text ur ”Världen,
Sverige och vi” för att belysa frågorna.

Avsnittet om ekonomisk jämlikhet börjar med att polarisera förhållandet mellan rika
och fattiga.

Spännvidden mellan rika och fattiga är ett bra mått på jämlikhet eller brist på jämlikhet i ett
samhälle. Vi har många länder, där en rikemansklass lever i lyx sida vid sida med ett
proletariat i djup fattigdom. Å andra sidan finns det stater, där inkomst- och
förmögenhetsskillnaderna är ganska måttliga. En radikal ekonomisk utjämning har man
dock inte kunnat uppnå i något enda modernt samhälle. Det kan noteras att
löneskillnaderna kan vara avsevärda också i kommunistländerna  (Världen, Sverige och vi,
3:1, 1970, s. 135-136)

Genom denna inledning har texten målat en bild av stora ekonomiska skillnader och
att dessa skillnader finns i alla länder. På så sätt läggs en grund för att kunna framhäva
behovet av att vidta åtgärder. Läsaren får här även klart för sig att det inte räcker med
att införa ett kommunistiskt styre. Löneskillnaderna är ändå avsevärda. ”Avsevärda”
är ett rätt starkt ord och det beskriver tydligt att det handlar om stora skillnader. Ordet
fångar nästan upp den polarisering som görs med orden ”rikemansklass lever i lyx”
och ”proletariat i djup fattigdom”. Att det finns ett stort glapp mellan de väldigt rika
och de väldigt fattiga återges även med ett par tabeller, vilka stöder den inledande
texten och placerar den stora skillnaden i Sverige. För att visa att dessa stora
skillnader inte är accepterade av medborgarna, beskrivs olika attityder till dessa
ekonomiska klyftor.

De flesta torde vara överens om att mycket kraftiga inkomst- och förmögenhetsklyftor är
av ondo. Sådana verkar stötande på mångas rättskänsla och bidrar säkerligen till att skapa
politisk och social oro i samhället. (Världen, Sverige och vi, 3:1, 1970, s. 136)

På detta sätt framställer texten en nästan total enighet om ekonomisk jämlikhet. Ord
som ”ondo”, ”stötande” och ”rättskänsla” vädjar till läsarnas känslor för det
rättvisa, medan påståendet ”skapa politisk och social oro” kan uppfattas som ett hot
och därigenom vänder sig till läsarnas rädsla för kaos. Den progressiva beskattningen,
inkomstöverföringarna och den solidariska lönepolitiken beskrivs för att visa vad
staten gör för att komma tillrätta med problemen. Vid sidan av texten återfinns en
karikatyr, som återger en man vilken talar till sin hund om jämlikhet (fig.14). Mannen
säger: ”Det tycks råda full enighet om jämlikheten, alla vill ha den och ingen vill avstå
något”. Medborgarna får sig en släng av kritik, för sin bristande lojalitet, när det gäller
att avstå egna resurser för att andra ska få det bättre. Det är medborgarnas
förhållningssätt som kritiseras och därför kan karikatyren  ses som en metod att
övertala läsaren, om vilket förhållningssätt som är nödvändigt i ett solidariskt
samhälle.

Avsnittet om jämlikhet mellan män och kvinnor inleds med att påstå att formell
jämlikhet råder mellan män och kvinnor i det svenska samhället. Därefter skildras den
brist på jämlikhet som ändå finns med hjälp av tabeller som visar inom vilka
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yrkesområden kvinnor finns. En liten faktaruta beskriver männens förhållande på
arbetsmarknaden ur ett omvänt perspektiv.

[…] Varje gift man har rätt till en egen ekonomi!
Det är den gifte mannens uppgift att hålla kvinnan i trim, som finansministern säger. […]
Visst är också männen kloka nog att sitta i styrelser. (s. 140)

Detta är bara några få meningar hämtade från faktarutan. Här syns tydligt att
perspektivet är omvänt och att läsaren på detta sätt ska inse hur absurd en
diskriminering av kvinnan kan vara. Även finansministern får kritik i denna ruta och
detta är förmodligen en hänvisning till något som ministern har sagt. Det kan därför
ses som en vardagsanknytning. Skrattet används återigen för att övertala läsaren om
att jämställdhet är det riktiga. Statens intentioner förs över till läsaren med hjälp av
skrattet. Samtidigt kan denna faktaruta visa en öppning för djupare reflektioner över
temat just genom att den återger ett omvänt perspektiv.

Texten fortsätter sedan att diskutera varför kvinnor väljer vissa yrkesområden och
inte andra och hävdar att det inte finns några vetenskapliga belägg för att kvinnor
skulle passa bättre i vissa yrken. En auktoritesmarkering görs sålunda till vetenskapen
för att framhäva att män och kvinnor är lika. Tabeller visar att kvinnor har sämre
villkor i arbetslivet, lägre utbildning och svårare att nå högre positioner. En karikatyr
ska visa mäns benägenhet att gå förbi kvinnor vid tillsättningar av högre tjänster. Tre
gapskrattande män syns och en av dem säger: ”Jäklar också, nu glömde vi
fruntimmerna igen!” (fig.15). Karikatyren ifrågasätter männens handlande vid
chefstillsättningar, men förmodligen kan den ses från mer än ett perspektiv beroende
på vem betraktaren är. Den kan ifrågasätta det officiella resonemanget om kvinnors
situation på arbetsmarknaden. Ett skratt kan bryta auktoritetens makt och männen på
bilden skrattar ju åt det officiella talet. Karikatyren kan och ska förstås ses som ett
stöd för textens resonemang och ifrågasätta männens agerande. Därmed är
karikatyren ett led i det officiella talet om jämlikhet och är tänkt att påverka läsaren till
ett förändrat tänkesätt kring jämlikhet.

Avsnittet avrundas med en diskussion om bristen på jämlikhet inom det offentliga
livet. Kvinnor har en mycken liten representation inom politiken, men som försvar
hävdas det att detta är en internationell företeelse.

För att förklara den bristande jämvikten brukar man bl a anföra, dels att kvinnan i gemen
är mindre intresserad av politiska frågor än mannen, dels att hennes arbete i hemmet
hindrar henne att engagera sig i det politiska livet. (s. 146)

Detta citat kan relateras till antalet bilder i läroböckerna som visar kvinnor
överhuvudtaget och dessa bilder är få. Med tanke på att kvinnorna utgör hälften av
befolkningen, borde det finnas kvinnor med på åtminstone hälften av bilderna, särskilt
som böckerna beskriver samhället. Kvinnor återfinns endast på en tiondel av antalet
bilder, vilka överhuvudtaget återger människor. Samma diskussion som återges i
citatet förekommer än i dag.
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Särskiljandet
Även under denna period framträder ett särskiljande i texten. Nu avskiljs den
västerländska demokratin främst gentemot kommunistiska stater, men även gentemot
andra länder. Detta görs dels på ett subtilt sätt genom textens komposition, dels
genom att polarisera begrepp som propaganda och information samt indoktrinering
och fostran. Begreppen information och fostran förbinds alltid med den västerländska
demokratin.

De kommunistiska staterna betecknas med tveksamhet som demokratier.
Tveksamheten uppstår främst genom  påståenden om att dessa stater har en annan
syn på demokrati. Genom att kalla dessa stater för folkdemokratier och att göra det
med kursiverad stil kan texten särskilja dem från den västerländska demokratin.

Man är visserligen överens om att demokrati betyder folkvälde, men sedan är i stort sett
enigheten slut.
[...] den uppfattning om demokrati som är vedertagen i kommunistiska länder. Där går
man ett steg längre och inskränker mycket starkt den ekonomiska friheten för att garantera
att ”folket” och inte ett fåtal har den ekonomiska makten. Detta är nödvändigt, menar
man, för att trygga demokratin. Systemet i fråga har av anhängarna getts namnet
folkdemokrati.  (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 119-120)

Läsaren får här klart för sig att en folkdemokrati mycket starkt inskränker den
ekonomiska friheten, vilket förs fram som något negativt genom att orden ”mycket
starkt inskränker” och ”frihet” används. På så sätt avgränsas en folkdemokrati från
en västerländsk demokrati, men avgränsningen sker även genom att ordet ”folket”
sätts inom citationstecken. Genom citationstecknet kan texten föra fram en
tveksamhet kring, om det verkligen är folket som får den ekonomiska makten.
Avskiljningen förstärks dessutom genom påståendet att det är anhängarna som kallar
detta statsskick för folkdemokrati. På detta sätt uppkommer nästan en polarisering
mellan begreppen demokrati och folkdemokrati.

Begreppen propaganda och information polariseras för att kunna åskådliggöra
skillnaden dem emellan.  Propaganda lyfts i första hand fram som ett negativt laddat
begrepp. Det används enbart i samband med beskrivningen av andra länders
opinionsbildning. I båda böckerna förbinds propaganda med nazismen och de
metoder som nazismen använde för att föra fram sitt ideologiska budskap. På ett par
rader nämns det att propaganda också kan vara samhällsnyttig, men detta får en
underordnad betydelse i förhållande till den beskrivning som görs av propaganda
som något negativt. Information däremot beskrivs som ett objektivt och sakligt
begrepp och något som läsaren kan lita på. På ett liknande sätt avgränsas fostran från
indoktrinering och hjärntvätt. Indoktrinering sägs innebära människors inlemmande i
ett samhälle. Detta skiljer sig inte mycket från förklaringar av orden fostran och social
anpassning, som också innebär ett inlemmande i ett samhälle. I ”Lärobok i
Samhällskunskap” försöker man därför avskilja indoktrinering från fostran genom
olika tekniker. Det sägs att indoktrinering är oundviklig i alla samhällen samtidigt som
det hävdas att vissa grupper påstår sig vara medvetna om den indoktrinering som
finns.
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”Medvetenheten” tycks vara störst i vänsterradikala kretsar. Man anklagar t.ex. skolan
för att inpränta borgerliga eller västmaktsinfluerade värderingar, familjelivet för att
”privatisera”, d.v.s. avvända uppmärksamheten från de stora kollektiva problemen och
strävandena, man talar om västindoktrinering i TV, om ”klassöverslätande” indoktrinering
beträffande ordval och framställningssätt i tidningar […]  (Lärobok i samhällskunskap,
1970, s. 88)

Här har flera ord markerats med citationstecken för att läsaren ska förstå att det som
sägs egentligen är det motsatta. Yttrandet blir därigenom nästan ironiskt. Hela
retoriken slutar med att läsaren förstår att indoktrinering hör ihop med kommunism
och totalitära ideologier, samt att indoktrinering kan innebära en form av hjärntvätt.
Hjärntvätt handlar om våld och nedbrytande medan den sociala anpassningen till en
samhällssolidaritet sker genom fostran.

”Hjärntvätt” är en både till betydelse och språkbruk mycket löslig term med kinesiskt
ursprung [...] Syftet är att fullständigt kunna kontrollera individens beteende   (Lärobok i
Samhällskunskap, 1970, s. 98)

Den stora skillnaden mellan hjärntvätt och fostran i det här sammanhanget ligger mera
i en tro på individens egen förmåga och vilja att ta till sig samhällets normer och att
vara solidarisk. Att sätta ord inom citationstecken är relativt vanligt under perioden
och detta signalerar till läsaren att orden har en annan betydelse än den lexikala.
Genom att använda dylika tekniker och föra vissa begrepp till specifika grupper och
länder åstadkoms ett särskiljande.

Läroböckerna för fram att det är viktigt med en internationell solidaritet, men
texten avgränsar så ofta det svenska eller västerländska från andra länder, att ett
motstridigt intryck uppstår. Det svenska och västerländska framstår som det riktiga
och eftersom Sverige och andra västerländska demokratier har ett överflöd av
resurser är det möjligt att dela med sig. Det måste dock finnas en opinion för det och
att u-länderna måste själva vilja åstadkomma en förändring för att biståndet ska
kunna ge effekt. I ”Världen, Sverige och Vi” betonas det att Sverige har givit ett stort
bistånd till u-länderna och att Sverige är en av de största biståndsgivarna. Bilder som
återger andra länder fungerar som en kontrast till allt tal om internationell solidaritet.
De är alltid framställda så att betraktaren har makt över det återgivna. Vinkeln är
sålunda hög och ger ett ”uppifrån och ner perspektiv”. Det betraktade är dessutom
ofta framställt så att det endast är ett fenomen som ska betraktas.

Begreppsanalys

Rättigheter
Rättighetsperspektivet förs alltjämt fram som grundläggande för ett demokratiskt
samhälle. Det kan därför förefalla motsägelsefullt att beskrivningen av
rättighetsperspektivet tilldelas ett sådant lite utrymme. I ”Lärobok i
Samhällskunskap” nämns rättighetsperspektivet på en tredjedels sida. Där
konstateras att Sverige egentligen inte har några uppräknade fri- och rättigheter
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motsvarande andra länders eller motsvarande FN:s deklaration om mänskliga
rättigheter. Som försvar väljer man sedan att lyfta fram regeringsformens 16§ och
kallar den för Sveriges Magna Charta, samtidigt som det hävdas att denna
rättighetsförklaring är uråldrig. På så vis framhävs återigen det svenska och den
svenska traditionen i texten. Det är intressant att notera att Sveriges Magna Charta
nu tycks ha förlorat betydelse, då den inte längre påstås motsvara FN:s deklaration
om mänskliga rättigheter. Även beskrivningarna av de specifika rättigheterna som
frihet och jämlikhet får ett relativt litet utrymme jämfört med diskussionen om
maktstrukturer. En liknande tendens är märkbar även i ”Världen, Sverige och vi” där
allt som sägs om rättigheter är följande:

De medborgerliga fri- och rättigheterna kan skyddas endast genom en fast rättsordning.
Inför rätta skall alla få lika behandling  (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 125

Varje specifik rättighet behandlas sedan på ett något större utrymme och störst
utrymme får en jämlikhetsdiskussion. I ”Världen, Sverige och Vi” förklaras och
avgränsas rättigheterna främst genom att beskriva inskränkningar och skyldigheter.

Även den som i den personliga friheten ser ett ideal, måste medge, att friheten måste
inskränkas,  om samhällsmaskineriet skall fungera väl (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970,
s. 123)

I citatet skymtar konflikten mellan frihet och styrning.

Frihet
Frihetsbegreppet påstås vara centralt för demokratin. I ”Lärobok i Samhällskunskap”
sägs friheten till och med vara demokratins livsluft. Samtidigt diskuteras och beskrivs
frihetsbegreppet mycket litet. Allt som sägs är att det måste finnas vissa friheter i en
demokrati. I övrigt ombeds eleverna att själva räkna upp vilka friheter som är
nödvändiga. Frihetsbegreppet och dess relation till solidaritet diskuteras dock i en
bilaga till boken. Här sägs personlig frihet innebära att få vara i fred, men detta påstås
sakna värde, så länge en stor del av mänskligheten inte har ett eget personligt
frihetsutrymme. I ”Världen, Sverige och Vi” kopplas frihetsbegreppet ihop med den
västerländska demokratin.

Värnet om den enskildes frihet - främst i förhållande till staten - är signifikativt för de
västliga demokratierna (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 123)

Till de demokratiska friheterna hör yttrandefrihet, mötes- och demonstrationsfrihet
samt friheten att bilda föreningar och organisationer och dessa friheter framstår
genom kursivering som viktiga och överordnade. För att kunna återge ett innehåll i
dessa friheter, beskrivs de inskränkningar som kan göras i friheterna och
inskränkningarna motiveras med behovet att bevara ordningen.

Frihetsbegreppet  behandlas också i samband med den diskussion kring
demokratins dilemma som förs i böckerna. I ”Världen, Sverige och Vi” förs det fram
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tankar om att ekonomin och konkurrensidén styr samhället och därmed skapar en ofri
medborgare. Diskussionen om den ofria människan och ekonomins styrande roll
stödjer den åsikt, som förs fram på flera ställen i båda läroböckerna, nämligen att
staten måste ingripa i ekonomin för att skapa frihet, jämlikhet och rättvisa åt
medborgarna.

Åsikts- och yttrandefrihet
En fri åsiktsbildning och en fri debatt påstås fortfarande vara grundläggande
förutsättningar för ett demokratiskt statsskick.

En fri opinionsbildning betraktas som en självklar förutsättning för demokrati i
västerländsk mening. Ett land, där medborgarnas rätt att uttrycka och sprida åsikter i
väsentlig mån är inskränkt, kan följaktligen inte anses vara en demokrati av västerländsk
typ (Världen , Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 123)

Den fria opinionsbildningen framställs här som basen för en västerländsk demokrati
och avsnittet om opinionsbildning tilldelas därför ett stort utrymme. Momentet
kopplas ihop med kommunikationsteorier och massmedias möjlighet att både påverka
och ge medborgarna information. En fri kommunikation i samhället sägs dessutom
vara en viktig faktor för att en samverkan skall komma till stånd mellan alla
samhällsorgan och samhällsgrupper.

Propaganda och reklam förs fram som målmedvetna styrningsformer för
opinionsbildningen. I ”Världen, Sverige och Vi” beskrivs propaganda både positivt
och negativt, men den negativa betydelsen framställs som den överordnade och mest
betydelsefulla. Den positiva propagandan används främst för samhällsnyttiga
ändamål och av de politiska partierna i deras valkampanjer. I läroboken förs det också
fram att en negativ propaganda kan bli särskilt farlig, när den blandas med information
och fakta i till exempel undervisning.

Särskilt försåtlig blir denna propaganda, när den inbakas bland fakta och information i
undervisningen. Med tanke på den auktoritet som läroböcker och jämförbara
kunskapskällor har, blir det naturligt att även grova förfalskningar av verkligheten ofta
mottas utan invändningar (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 99)

Tystnaden blir här ganska påtaglig. Det sägs ingenting om huruvida det förekommer
någon form av propaganda i den egna läroboken eller varför den finns eller inte finns.
På ett mer underförstått sätt framgår det, att denna typ av propaganda kan förekomma
i läroböcker som utges i totalitära stater, eftersom det är i sådana stater som den
negativa propagandan används. Propaganda förs fram som en medvetet använd
metod för att påverka människors åsikter och värderingar. En av propagandans
verktyg sägs vara upprepning.

Vilken propagandametod som än används, är det betydelsefullt med en ständig upprepning
av argumentationen. Genom ett ständigt upprepande kan till slut även en till början föga
framgångsrik propaganda vinna stor slagkraft  (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 100)
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Hur förhåller sig ett sådant påstående till den ständiga upprepningen av begreppet
västerländsk demokrati? Läsaren uppfattar säkert upprepningen, men genom att den
inte lyfts fram som en form av propaganda och genom att förknippa propaganda med
nazism och kommunism, så kan läsaren uppfatta läroböckerna som en ren
informationstext.

Jämlikhet och rättvisa
Diskussionen om jämlikhet får ett relativt stort utrymme i förhållande till diskussionen
om frihet. Detta stödjer tanken att ett av de teman som behandlas i läroböckerna
under perioden berör människans värde och i detta fall lika värde. Behandlingen av
jämlikhetsperspektivet visar även att samhället alltjämt är ett ojämlikt samhälle med
ekonomiska och sociala orättvisor. ”Lärobok i Samhällskunskap” är den bok som går
längst i sitt jämlikhetsperspektiv och för fram en tanke om en långtgående jämlikhet.
Samtidigt hävdas det i boken att en total jämlikhet är ouppnåelig.

Jämlikhet förs fram som en av de ursprungliga demokratiska idéerna och som
nödvändig för en demokrati. I ”Världen, Sverige och Vi” sägs jämlikhet från början
ha inneburit en strävan efter likhet inför lagen och detta utgör en utgångspunkt för
beskrivningen av jämlikhet. Begreppet förklaras på skilda sätt i de båda böckerna,
samtidigt som det ses som förbundet med ekonomi, inkomstfördelning  och makt.
Likställigheten mellan medborgarna påstås ha ökat i och med att de ekonomiska
orättvisorna har minskat tack vare statliga ingripanden. En optimal demokrati innebär
en fullständig jämlikhet även när det gäller maktresurser, men ett sådant samhälle finns
inte, enligt ”Lärobok i samhällskunskap”. I stället för jämlikhet i fråga om makt, talas
det därför om jämlikhet i fråga om möjligheter att nå makt. Läsaren övertalas till att tro
att ett fullständigt jämlikt samhälle är en utopi och genom att föra fram att jämlikhet
handlar om möjligheter, så kan ansvaret för en viss ojämlikhet läggas över på
medborgaren själv. Ojämlikheten beror på att medborgarna inte har tagit till vara sina
möjligheter.

Rättvisa behandlas främst i samband med ekonomiska orättvisor. Socialpolitikens
utformning är ett led i att skapa social rättvisa, även om det primära målet är den
enskildes trygghet och välfärd. I ”Världen, Sverige och Vi” hävdas det till och med
att socialpolitiska åtgärder bör ses som sociala rättigheter och bära
rättighetsperspektivets prägel. Grundtanken bakom de socialpolitiska åtgärderna sägs
vara att medborgarna ska kunna behålla sin levnadsstandard, om de drabbas av något
oförutsett som arbetslöshet eller sjukdom. Behovet av ekonomisk trygghet ska dock i
första hand tillgodoses genom försäkringar och socialhjälp ska endast kompensera för
ett tillfälligt inkomstbortfall. Service och stimulansbefrämjande åtgärder är andra
inslag i socialpolitiken. Målet för socialpolitiken sägs vara att medborgarna ska bli
välanpassade i näringsliv och samhälle.

Solidaritet och samhörighet
Solidaritet framstår som ett väsentligt begrepp även under denna period. I ”Lärobok i
Samhällskunskap” nämns både samhällssolidaritet, gruppsolidaritet och internationell



167

solidaritet. Det är oftast i samband med en diskussion om jämlikhet och
värdegemenskap som solidaritet mellan individer framhävs, men även när tron på
människovärdet förs fram.

Vakthållningen kring människovärdet kräver solidaritet - mellan individerna, könen,
samhällsgrupperna, raserna och folken. Därför ersätts konkurrenssamhället med
välfärdssamhället; därför måste solidariteten också sträcka sig ut över det egna landets
gränser   (Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s. 310)

Citatet sammanfattar den form av solidaritet som förs fram i läroboken på ett retoriskt
sätt och solidaritetsbegreppets samhörighet med både jämlikhet och rättvisa blir
tydlig. Individen tycks delvis ha försvunnit in i någon form av samhällsanda och
solidaritet. Det är främst i samband med rättssäkerhet och rättigheter som den enskilde
individen lyfts fram. Det är individen själv som är bärare av rättigheterna och det är
individen som har tillägnats ett värde, eftersom denne kan handla förnuftigt. Samtidigt
framhävs det att den förnuftiga handlingen alltid bör verka i solidaritetens och
gemenskapens namn. I ”Lärobok i Samhällskunskap” påstås det i princip att en frihet
som inte verkar för gemenskap är förkastlig.

Alla värden blir meningslösa och ord som frihet - och solsken - blir till cyniskt hån om vi
fortsätter att leva på vår strand som om den vore världen. Och inte nog med det, denna
plage med dess ”förströelser” kommer för varje minut att alltmer likna ett helvete, där
tortyren består i vårt ständigt ökande medvetande om att vi åtnjuter vårt privilegium på
andras bekostnad. Det finns bara ett sätt att göra slut på helvetet.
(Torsten Bergmark i DN d. 20/4 - 68)    
(Lärobok i Samhällskunskap, 1970, bilaga)

Citatet återfinns i en bilaga och utgör ett inlägg i en dagstidning, men det kan ändå
sägas vara representativt för lärobokens budskap. Det är det gemensamma intresset
och solidariteten som förs fram.

Makt och maktbegränsning
I läroböckerna beskrivs makt och maktbegränsning på olika sätt. I ”Världen, Sverige
och Vi” nämns inte maktbegreppet i förhållande till demokratidiskussionen. Det är
som om makt inte hör ihop med ett demokratiskt styrelseskick. Samtidigt beskrivs
olika gruppers möjlighet till inflytande och påverkan inom politiken på ett sådant sätt
att det framstår som en maktkamp. Organisationer och partier framstår  som om de har
stor makt i förhållande till de ledande statsorganen. Folksuveränitet utgör dessutom
ett maktförhållande och den leder till en maktdelning, då olika organ ges makt att
representera folket. Sverige framställs i text och i bild, som ett land, vilket har makt i
förhållande till andra länder. Underförstått skymtar sålunda maktbegreppet, men det
förs ingen diskussion runt maktbegreppet och det ges heller ingen definition av makt
och därtill relaterade begrepp som inflytande. I ”Lärobok i Samhällskunskap” görs
däremot en ordentlig genomgång av maktbegreppet. Olika maktstrukturer lyfts fram
och förklaras och relateras till ett demokratiskt samhälle. Hela boken andas ett
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maktperspektiv. Detta spänningsförhållande som uppstår mellan att lyfta fram
maktbegreppet och att låta det förbli outsagt, är representativt för denna period.
Under föregående period behandlades makt och skyldigheter i mycket stor
utsträckning, nästan mer än demokrati. Under innevarande period sker det en
förskjutning i texterna mot att diskutera demokrati framför makt. En tystnad kring
makt kan fungera som en makt i sig och som en övertalning.

I ”Lärobok i Samhällskunskap” försöker man definiera makt på olika sätt. Dessa
definitioner utgör dels en auktoritetsmarkering, dels ett fastslående av hur makt ska
uppfattas. Det framhävs att maktbegreppet kan ses på två sätt, dels som ett kapital,
dels som en relation. Den makt som kan ägas och fördelas handlar alltid om resurser
och dessa resurser ska fördelas så jämlikt som möjligt. Samtidigt hävdas det att
resurser aldrig kan fördelas totalt jämlikt, eftersom vissa resurser till exempel
intelligens från början är ojämnt fördelade. Hur resurserna ska fördelas avgörs av de
maktutövande organen efter att ha inhämtat allas mening vid ett val. Åtminstone ska
medborgarna ha en möjlighet att vara med och bestämma om samhällets utformning.
Makt som relation innebär däremot ett utövande eller en påverkan. Om makt relateras
till någon form av tvång brukar det oftast ses som något negativt. Trots att en stat
måste kunna använda tvångsåtgärder, väljer man i ”Lärobok i Samhällskunskap” att
inte behandla tvångsmakt, utan lyfter i stället fram begreppen inflytande och
auktoritet, de mer positivt värderade maktbegreppen. Inflytande sägs handla om dold
makt medan auktoritet handlar om en förmåga att vinna anhängare till sitt
beslutsförslag genom att ge välgrundade argument.

Statens roll
I ”Världen, Sverige och Vi” definieras begreppen samhälle och stat. Ett samhälle sägs
bestå av samtliga individer som har gemensamma intressen. Redan i definitionen förs
det sålunda fram att ett samhälle inte kan bestå utan gemensamma intressen. Staten
däremot består av ett visst område med dess befolkning och dessutom ska det finnas
en viss statlig organisation med specifika uppgifter.

De principer som gäller för statens utformning är desamma som under föregående
period. Konungen har dock fått en mer representativ funktion och därmed förlorat
makt. Speciellt märkbart är detta i bildmaterialet. Texter som beskriver
statsöverhuvudets roll och funktion tilldelas ett mycket litet utrymme, vilket också
återspeglar den relativt betydelselösa rollen. För att försvara att Sverige behåller den
monarkiska statsformen hänvisas det till att även andra länder har valt att behålla sin
monarki.

Beskrivningen av den statliga organisationen framställer en hierarkisk
organisation, där medborgarna utgör basen och ledarna för staten utgör toppen. Den
hierarkiska organisationen motsägs av nedanstående citat.

Staten mitt ibland oss (Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s. 313)

Citatet ska egentligen utvisa hur nära förvaltningen är förbunden med medborgarna.
Förvaltningen, främst lokalförvaltningen, vidtar åtgärder som på olika sätt berör
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medborgarna både positivt och negativt. Komplicerade lagar och beslut kan redas ut
av förvaltningen, vilken dessutom har en skyldighet att vara medborgarna till hjälp.

Förvaltningspersonalen har också skyldighet att aktivt gå medborgarna till handa.
”Domaren är för den menige mans skull och icke den meninge man för domarens skull”
säger en gammal domarregel.  (Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s. 228)

Denna princip, att vara till för medborgaren, gäller även för staten som helhet.
Statens roll består under denna period i att garantera medborgarna både rättslig

och ekonomisk trygghet. För detta fordras en relativt stor organisation och en stat
som har rätt att vidta långtgående ingrepp inom den ekonomiska sektorn, varför
ekonomi och näringsliv måste omfattas av statliga bestämmelser. Det uttrycks klart
och tydligt att staten har en skyldighet att socialt och kulturellt vårda sig om sina
medborgare. I gengäld förväntas medborgarna uppvisa solidaritet gentemot varandra
samt mot stat och samhälle. Förhållandet mellan individ och samhälle diskuteras
relativt lite i läroböckerna, förutom i en bilaga till ”Lärobok i Samhällskunskap”. I
bilagan läggs en extra dimension till relationen mellan individ och samhälle, nämligen
kollektivet. Detta att införa en förbindelselänk mellan individ och samhälle är också
symptomatiskt för denna tidsperiod.

Alltjämt betonas att landet är stabilt och harmoniskt. Detta blir särskilt tydligt i
samband med diskussionen om partiväsendet. Det svenska partisystemet avskiljs från
andra länders genom att den stabilitet och det lugn som påstås vara förhärskande
inom det svenska partiväsendet betonas. Sällan eller aldrig förekommer det
ideologiska eller sociala konflikter enligt texten, utan kompromissviljan sägs vara stor.
I ”Lärobok i Samhällskunskap” sägs det till och med att en profilerad politik från
partiernas sida ses som opassande. Stabiliteten påstås även bero på den lugna
samhällsutvecklingen i landet och den proportionella valmetoden. Statens uppgift är
att bevara detta lugn och denna harmoniska samhällsutveckling.

Medborgarnas roll
Den huvudsakliga roll som medborgarna tilldelas är alltjämt att överföra och legitimera
makt. Valdeltagandet framställs därför som den grundläggande demokratiska
principen och detta medför att den allmänna och lika rösträtten är ett uttryck för
medborgarnas ansvar. I ”Lärobok i Samhällskunskap” framhävs det att medborgarna
har ansvar för samhällets utformning. Det är därför väsentligt med en spridning av
maktbefogenheter och att staten lämnar ett stort frihetsutrymme för medborgarna.
Denna autonomitanke har sin grund i tron på människans värde och hennes förmåga
att handla rationellt. Medborgarna måste därför ha möjligheter att utöva inflytande på
många olika sätt och på flera nivåer. Den kommunala självstyrelsen framhävs här som
den allra mest betydelsefulla möjligheten till inflytande för medborgarna. I ”Världen,
Sverige och Vi” diskuteras nödvändigheten av att medborgarna har tillgång till olika
kanaler för att kunna utnyttja sina politiska rättigheter, men samtidigt betonas
skyldigheter som en mer framkomlig väg för att få ansvarsfulla medborgare. Här
skymtar den konflikt mellan skyldigheter och autonomi som är tydlig under
innevarande period.
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För demokratin är människovärdet heligt. All demokratisk politik måste därför syfta till att
berika individens liv och så långt det är möjligt skapa förutsättningar för den enskilde att
fullkomna sin egen personlighet  (Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s. 308)

Lämnar staten dessa underordnade enheter (subsystem) stor frihet (autonomi) att verka i
samhället har medborgarna möjlighet att distribuera sina intressen och öva inflytande på
många olika vägar (”distributionsdemokrati”) (Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s. 47-
48)

Vårt demokratiska statsskick ger alltså folkmajoriteten möjlighet att bestämma över
samhällets totala utformning. Hur eller i vilken utsträckning den skall utnyttja denna
möjlighet, är de politiska partiernas uppgift att strida och propagera för. Det väsentliga är
att de har friheten och möjligheterna att göra detta. (Lärobok i Samhällskunskap, 1970, s.
71)

I ”Lärobok i Samhällskunskap” betonas som synes människovärdet, individens
personliga utveckling, frihet och möjlighet att bestämma över samhällets utformning.
Ett individperspektiv framträder i texten samtidigt som det hävdas att majoritetens
vilja ska avgöra samhällets utformning. Den enskilde måste sålunda foga sig under
den gemensamma viljan. På flera olika ställen i boken för texten fram att individen
måste ha möjlighet att påverka de politiska besluten och att individen har ett visst
ansvar för dessa beslut. En aspekt av detta ansvar är att underordna sig majoritetens
vilja.

I ”Världen, Sverige och Vi” framställs motsvarande moment något annorlunda.

Att rösträtten skall vara lika är ytterst ett uttryck för principen om medborgarnas
personliga ansvar för samhällsfrågorna (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 127)

Systemet med representationer, den indirekta demokratin, är av praktiska skäl nödvändigt,
men det ger ju inte medborgarna tillfälle att omedelbart medverka i besluten i aktuella
frågor (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 127)

Debatter är normala, nödvändiga och självklara inslag i det politiska livet i de västliga
demokratierna. [...]
Sammanhållningen i ett land kan främjas genom att grupper och partier gör
kompromisser. Man skulle t o m kunna säga att kompromisserna utgör demokratins
livsluft. (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 128)

I dessa citat förs det personliga ansvaret fram, men endast i form av rösträtt.
Kompromisser utgör här det sammanhållande bandet och det som upprätthåller en
viss ordning i samhället vid sidan av de rättsliga inskränkningar av fri- och rättigheter
som finns. Individperspektivet och individens möjligheter försvinner in i den
representativa demokratin och ansvaret för samhällets fortbestånd tas över av
rättsordningen. Kursiveringarna i citaten från de olika böckerna betonar det mest
väsentliga och detta skiljer sig något åt. I ”Lärobok i Samhällskunskap” betonas
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autonomi och möjlighet, medan det i ”Världen, Sverige och Vi” är ordet kompromisser
som betonas. Ställs dessa kursiverade ord mot varandra så framstår individens
möjligheter som större i ”Lärobok i Samhällskunskap”. Detta stöds även av att det i
”Lärobok i Samhällskunskap” sägs att frihet är demokratins livsluft. Det märks dock
att en glidning mot individuellt inflytande och ansvar håller på att ske, även i
”Världen, Sverige och Vi” genom att det i ovanstående citat talas om det personliga
ansvaret och otillfredställelsen med representativ demokrati. Senare i boken lyfter
man fram att medborgarna bildar egna byalag i kommunerna för att kunna ta tillvara
och öka sina möjligheter till inflytande. Medborgarna framställs därigenom som mer
aktiva.

Medborgarna föreskrivs även ett demokratiskt förhållningssätt i läroböckerna.
Framförallt ska medborgarna rösta men dessutom ska de visa respekt och tolerans för
varandra. Ett hänsynstagande mellan medborgarna krävs för att samhället ska kunna
karakteriseras som demokratiskt.

Att vara demokratisk betyder att man i uppträdande och tänkesätt behandlar och betraktar
andra människor som jämlika, respekterar andras åsikter, visar samarbetsvilja och är
beredd till hänsynstagande (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 121)

Ett av de föreskrivna förhållningssätten berör hur medborgarna kan utnyttja sin rätt
till politiskt deltagande och handlar om att medborgarna bör ansluta sig till ett parti.
Endast om medborgarna är anslutna till ett parti kan de aktivt utnyttja sin möjlighet
till inflytande och påverkan, men hur stort detta inflytande verkligen är framstår som
oklart. Toppstyrningen sägs vara stark, vilket har medfört kritik mot partiernas brist på
demokrati. Läroböckerna ger exempel på hur svårt det kan vara att vinna inflytande
för enskilda medlemmar parallellt med en argumentation för den pyramidala formen
och ett framhävande av partiledarens betydelse för partiarbetet. Dessutom sägs det att
ledarna har valts för att de har större kunskaper samt behärskar politisk teknik och
kommunikation. Det framstår därför som om ledarna har tillgång till fler resurser än
medlemmarna och därför borde ha större makt.

Endast en fjärdedel av de röstberättigade medborgarna sägs vara medlemmar i
något parti och hälften av dessa är kollektivanslutna. Medborgarna visar sålunda
huvudsakligen sina partisympatier vid valet, i vilket nära 90 % av medborgarna deltar.
Det förs fram att väljarna inte tycker om valkampanjer bland annat för att de präglas
av gräl och käbbel och inte berör väsentliga frågor. Kritik mot partierna i övrigt
handlar om den partidisciplin som råder, partiernas rädsla att engagera sig i ömtåliga
ärenden och partiernas kortsynta tänkande i frågor som rör miljön. Denna kritik som
belyses i texten för fram frågor som tillhör vardagsvärlden och som läsaren kan känna
igen sig i.

Praktiskt taget varenda vuxen svensk har anknytning till åtminstone någon
intresseorganisation   (Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970 s. 175)

Så inleds avsnittet om det svenska organisationsväsendet i ”Världen, Sverige och vi”
för att visa att medlemskap i en organisation är en normal företeelse och för att
argumentera för ett medlemskap. Medlemskap i föreningar eller organisationer förs
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fram i läroböckerna som möjlighet att nå inflytande. Organisationerna påstås ha goda
möjligheter till inflytande i viktiga politiska samhällsfrågor och detta uttalande får
stöd genom en uppräkning av de möjligheter som organisationerna har. Samtidigt
lyfts det fram att organisationerna inte kan förvänta sig att nå inflytande, om de för
fram en kritik som inte står i överensstämmelse med regeringens politiska syfte. Även
organisationerna utsätts för kritik för den maktförskjutning som har skett mot
organisationens topp. Medlemmarna sägs ha svårt att verkligen kunna påverka
organisationen och dess ställningstagande i olika frågor. I texten försvaras
toppstyrningen på ett mycket övertygande sätt. Det slås fast att det inte går att
tillämpa direkt demokrati i organisationer.

Att de demokratiska principerna har varit ett rättesnöre för folkrörelserna är utan tvivel
klart.
[...]
Lika klart är dock att den direkta demokratin inte går att tillämpa i större organisationer
(Världen, Sverige och Vi, 3:1, 1970, s. 179-180)

I ”Världen, Sverige och Vi” hävdas det dessutom att demokratin ändå tillgodoses, så
länge det representativa inslaget finns. En fara för demokratin påstås uppstå först när
tjänstemännen får ett för stort inflytande. Kampen om vem som ska ha störst
inflytande och vem som har förmåga att leda blir här återigen synlig.

Medborgarna ges en hel del möjligheter till inflytande enligt läroböckerna. En del
medborgare tar till vara dessa möjligheter, men andra gör det inte. Den fria debatten,
som sägs vara så viktig för demokratin, ger medborgarna möjlighet till inflytande
genom att de både kan meddela sina åsikter och bidra med information och
upplysningar i ärendet. Åsikter som medborgarna har, kan också förmedlas genom
utnyttjande av de frihetsrättigheter som erbjuds i form av demonstrations-, mötes- och
församlingsfrihet. Ett problem, som läroböckerna diskuterar, är medborgarnas
egoistiska handlingar. Framförallt i form av karikatyrer förs det fram att medborgarna
ställer krav på samhället, men att de själva aldrig vill avstå från något. Botemedlet mot
denna egoism är att medborgarna tillägnar sig ett solidariskt förhållningssätt och att
de får utbildning. Genom utbildningen får de lära sig vilka vägar till inflytande som
finns och hur samhället är uppbyggt. De får också lära sig hur de ska genomskåda
osann information och därigenom kan medborgarnas åsiktsbildning bli mer
självständig och genomtänkt.

Sammanfattning av perioden

Ett antal teman framträder i texten och dessa teman beskriver en kamp om vem som
ska ha makt och hur mycket makt denne ska ha. Det är framförallt temat
förmyndarskap eller autonomi som återger denna kamp. Ett annat framträdande tema
behandlar det ojämlika samhället och via detta tema blir en kamp för gemenskapen
tydlig. Som motpol till denna strävan efter gemenskap framträder alltjämt en strävan
att särskilja, även om denna strävan nu är mindre tydlig. Den västerländska
demokratin avskiljs från folkdemokratin och från det statsskick som finns i u-
länderna.
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Läroböckerna fokuserar främst frågor som berör jämlikhet och medborgares
möjlighet till inflytande. Jämlikhetsfrågorna diskuteras grundligt och relateras till
samhällsekonomins utformning. Det sägs råda ekonomisk ojämlikhet mellan grupper i
samhället och den påstås vara störst mellan tjänstemän och arbetare. En viss
jämställdhetsproblematik behandlas och i den visas att kvinnor de facto har en
svagare ställning i samhället.

Det demokratiska samhällets utformning diskuteras bland annat genom att lyfta
fram Mcphersons och Marcuses kritik mot det kapitalistiska samhället. Samhällets
utformning påstås ha fört med sig ojämlikhet mellan medborgarna, men också
inneburit att medborgarna blivit beroende av marknadens agerande. Medborgarnas
kritik mot brist på inflytande behandlas och avfärdas genom att lyfta fram de
möjligheter som finns. Den viktigaste vägen till inflytande är alltjämt att delta i val.
Staten framställs fortfarande som en aktivt handlande part och medborgarna som den
passiva parten. En viss glidning mot att framhäva medborgarna som aktiva med en
egen handlingsförmåga och ett eget ansvar har dock skett.

Den autonoma medborgaren - kampen för inflytande och deltagande
(1976-1989)

Samhället, både i Sverige och i den övriga världen, fortsätter att utvecklas tekniskt
och ekonomiskt. Ekonomin pendlar mellan ner- och uppgång men till övervägande
del handlar det om ett starkt ekonomiskt framåtskridande. Detta skapar möjligheter att
bygga ut välfärdsstaten och att dela med sig av överflödet till andra länder. En
internationell solidaritet får fotfäste genom en stark svensk biståndsverksamhet. Detta
får sitt främsta uttryck i läroböckerna genom en problematisering kring matförsörjning
och befolkningsfrågor. De oroligheter som inträffar på den internationella arenan
behandlas inte i samma utsträckning.

Under denna period fortsätter medborgarna att ställa krav på mer individuellt
inflytande. Olika demonstrationer och utomparlamentariska aktioner äger rum världen
över. De terrordåd som påbörjades under föregående period mattas nu av, men de får
ett stort utrymme i läroböckerna, varför det framställs som om dessa dåd äger rum
under perioden.

Grundlagsändringen från 1974 har nu fått genomslagskraft i läroböckernas
demokratibeskrivning och detta blir synligt på flera sätt, bland annat genom att
beskrivningen av riksdagen placeras före avsnittet om regering och förvaltning.
Dessutom framhävs riksdagen som den främsta statsmakten, vilket skulle innebära att
folket äntligen utövar sin makt.

Tidsperiodens gränsdragning baseras på förekomsten av nya teman som
behandlas explicit och implicit i texten. Det övergripande temat handlar om den
autonoma medborgaren. I detta tema behandlas medborgaren som aktiv deltagare i
både politiska och dagliga frågor. Demokrati tolkas nu både som en politisk
beslutsform och som en livsform och det är denna tolkning som gör att både politiken
och vardagen ses som arenor för beslut. Hela samhället beskrivs därför som
genomsyrat av demokrati och demokratins frågor. Redovisningen av temat delas upp
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i politiskt deltagande, deltagande som medbestämmande och inflytande samt
beslutsprocessen för att åskådliggöra hur läroböckerna förhåller sig till ett aktivt
deltagande och beslutsprocesser. Trots denna allomfattande demokratibeskrivning
och en internationell solidaritet framträder alltjämt temat särskiljandet i texten. Detta
tema tycks dessutom tillta i betydelse. Ytterligare ett tema finns i texten och det är
temat ett samhälle för alla. Detta tema redovisas endast i samband med
beskrivningen av solidaritet. De konfliktområden som blir tydliga under perioden hör
nära samman med samtliga teman. Konfliktområdet individ och gemenskap får
starkast uttryck i texten. Temat den autonoma medborgaren rör ju den individuelle
medborgarens rätt till deltagande och självbestämmande. Genom detta tema framhålls
ett individperspektiv samtidigt som ett gemenskapsperspektiv får en kraftfull
betoning. I temat särskiljandet handlar det återigen om att föra fram en svensk
gemenskap samt avgränsa den gentemot andra länder medan temat ett samhälle för
alla strävar efter en inkluderande gemenskap. Kampen för en allomfattande
gemenskap återspeglas i texten genom att internationella frågor hela tiden vävs in i
texten på ett sådant sätt att det är svårt att uppfatta om texten rör nationella eller
internationella förhållanden. Bildmaterialet pekar också på att gemenskapen ges ett
företräde, då bilderna främst återger flera personer som utför kollektiva handlingar.
Medborgarnas roll beskrivs endast i samband med den tematiska redovisningen.

Beskrivning av samhällskunskapsböckerna

Det är främst tre samhällskunskapsböcker som används för att exemplifiera resultatet
av djupanalysen och dessa skiljer sig sinsemellan. ”Världen - vårt samhälle” har ett
mer öppet framställningssätt och ett omfattande illustrationsmaterial. Innehållet i
boken förbinds ofta med elevernas värld och texten vänder sig direkt till läsaren. De
två andra böckerna liknar varandra i komposition och delvis i innehåll. En av
böckerna, ”Samhällsboken” har sitt fokus på utbildningsfrågor, medan den andra,
”Världen, Sverige och Vi”, har sitt fokus på opinionsbildning. Texterna i dessa böcker
är strama och mer monologiska, varför det uppstår en viss spänning mellan de tre
böckerna.

Intentionerna i läroböckerna är att ge eleverna fasta baskunskaper, men också att
lära dem att kunskap är föränderlig. Eleverna ska därför genom böckerna tillägna sig
en vilja och lust att ständigt ompröva sina ställningstaganden i olika frågor. Ett
reflekterat tänkande förs sålunda fram som väsentligt för kunskapsprocessen.

Avsikten med studierna är alltså, att man ska studera problem och ställa frågor. Några av
de frågor vi alltid måste ställa är följande:
* Varför är det på ena eller andra sättet?
* Vilken utveckling är trolig för framtiden?
* Hur kan vi själva påverka utvecklingen?  
(Världen - vårt samhälle, del 1, 1980, s. 6)
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Det märks tydligt i detta citat att läsaren eller eleven förväntas vara en aktivt
handlande person. Detta blir synligt, dels på grund av att läsaren förväntas ställa
frågor, dels på grund av att läsaren förväntas kunna påverka utvecklingen.

Kompositionen blir nu mer lik den som återfinns i massmedia med många
illustrationer och tvåspaltig text. Karikatyrer används i början och slutet av perioden
för att ifrågasätta olika fenomen. Under perioden 1983 till 1986 förekommer det inte
några karikatyrer, men därefter återkommer dessa. Kursiveringar används alltjämt för
att framhäva den väsentliga informationen och dessutom görs det en del hänvisningar
till elevernas vardagsvärld, framförallt till skolans värld.

De texttyper som förekommer i läroböckerna är huvudsakligen beskrivande och
förklarande. Det förekommer inga egentliga möten mellan texttyper, förutom någon
enstaka gång, som när en seriebild får illustrera könsrollsproblematiken. De enda
möten som förekommer i läroböckerna är möten mellan text och bild, text och
karikatyr samt text och modell. Ofta stödjer illustrationerna texten, men det händer att
det står i motsättning till varandra. Läroböckernas text beskriver ofta medborgarnas
möjligheter till deltagande och inflytande, medan modellerna, som ska illustrera dessa,
är hierarkiska och påvisar de svårigheter som finns att nå inflytande.

Direkta röster saknas i texten men indirekt tal förekommer. Det rapporteras till
exempel om vad Maslow har sagt om människans behov och en modell åskådliggör
dennes behovstrappa. I ”Världen - vårt samhälle” finns det även inslängda citat, vilka
utvisar att någon annan talar, utan att det anges vem som talar. Trots avsaknaden av
röster finns det en viss öppenhet i läroböckerna, främst i ”Världen - vårt samhälle”
Denna öppenhet uppkommer genom de problematiseringar som finns, men även
genom öppna frågeställningar som lämnas obesvarade.

Den fråga som i detta sammanhang främst bör diskuteras är: Vilken modell ger de mest
positiva effekterna för samhället och de enskilda individerna? (Världen - vårt samhälle, del
1, 1980, s. 26)

Frågan är då om det räcker med att medborgarna deltar i de politiska valen för att
demokratin ska fungera? (Världen - vårt samhälle, del 1, 1980, s. 57)

Båda citaten berör medborgarnas aktiva deltagande i beslutsfattande. Det övre citatet
rör beslut i vardagliga sammanhang och det undre citatet beslut i politiska
sammanhang. Kursiveringen används för att markera hur viktigt utformningen av
politiska beslut är för demokratin.

Det är vanligt under perioden att utforma rubriker som frågor för att sedan låta
texten besvara frågan. Även om frågan blir besvarad lämnar den en viss öppenhet
och en möjlighet till dialog genom att den överhuvudtaget ställs. I läroböckerna
används också motsatser för att förklara vissa fenomen, till exempel skillnaden mellan
rika och fattiga. En bild på den största lyx kontrasteras mot en bild på den djupaste
fattigdom. Detta sätt att arbeta med motpoler utgör ett effektivt sätt att övertala, men
motsatserna ger också upphov till en dialog och en mer öppen text. Olika fenomen
möts och mötet kan stimulera läsaren till en fördjupad reflektion.

Uttrycksformen pekar både mot ett dialogiskt och ett monologiskt förhållningssätt
i texten. Överlag förekommer det många olika fastslående uttryck i läroböckerna,
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framförallt när läroböckerna vill förmedla nödvändigheten av ett solidariskt och aktivt
samt ansvarsfullt handlande. Det är dock påtagligt att språket blir mildare och mer
försiktigt under perioden, även när förhållningssätt föreskrivs. Skillnaden mellan ett
fastslående yttrande och ett mer försiktigt kan se ut på följande sätt.

Men demokratin ger inte bara friheter och rättigheter. Den ställer också krav på
medborgarna om den ska fungera (Världen, Sverige och Vi, 1977, s. 33)

Ett demokratiskt beteende anses i dag innebära, att man respekterar andra människor och
deras åsikter och att man är beredd att ta hänsyn och att samarbeta (Världen - vårt
samhälle, del 1, 1980, s. 15)

Vid en jämförelse mellan citaten blir det tydligt att vissa förhållanden slås fast, som att
demokrati innebär både rättigheter och skyldigheter, medan en större osäkerhet råder
om andra förhållanden. I det undre citatet används ordet ”anses” som visar en mer
försiktig och tveksam hållning. Ordet är dessutom mer allmänt hållet, vilket gör det
svårare att uttala sig om vem som uttrycker yttrandet. I det övre citatet är det tydligt
att det är en officiell hållning till demokrati som uttrycks. Ett annat fastslående uttryck
som övertalar läsaren till att tro på demokratins möjlighet, kan ställas mot ett mer
resonerande yttrande, där det lämnas öppet för läsaren att själv försöka ta ställning till
det som sägs.

I en demokrati kan vi alla på politisk väg påverka samhällets utveckling  (Världen - vårt
samhälle, del 3, 1980, s. 112)

Demokratierna är, om de ska förbli rättsstater och ”öppna samhällen”, hänvisade till
tålmodiga underhandlingar och risköverväganden: ”Ska vi ge efter för ”terroristernas”
krav och släppa folk som kan tänkas begå nya terrordåd? Eller ska vi vägra ge efter och
därmed offra gisslans liv? Eller ska vi försöka på en riskfylld fritagning?”  (Världen - vårt
samhälle, del 3, 1980, s. 103)

I det övre citatet slås det fast att alla medborgare kan påverka samhällets utveckling
och detta görs med hjälp av orden ”kan” och ”påverka”. Det ryms ingen
tveksamhet i detta uttalande. Dessutom dras läsaren in i en gemenskap genom orden
”vi alla” och denna gemenskap understryker den övertalande effekten. Till sist blir
läsaren medveten om att den möjlighet som finns rör ett politiskt handlande, vilket
klart markeras genom kursiveringen. I det undre citatet används en frågeteknik,
vilken för med sig att en dialog blir möjlig mellan läsare och text. En öppning lämnas
och denna öppning medger en möjlighet att argumentera med läsaren, så att läsaren
övertygas om ett förhållande. Det texten vill övertyga läsaren om, är att situationen är
komplicerad och att det krävs noggranna överväganden för att kunna hantera den.
Ordet ”terrorister” är dessutom omgivet av citationstecken, vilket signalerar till
läsaren att ordet kan ha en annan betydelse. Problemet blir då hur orden ”öppna
samhällen” ska tydas. Används citationstecknet för att visa att det inte finns öppna
samhällen? Används det för att markera att öppna samhällen och rättsstat inte hör
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ihop? Eller används citationstecknet för att ange att öppna samhällen är
betydelsefulla ord?

Ordet ”vi” används även för att dra in läsaren i en gemenskap, men denna
gemenskap är utformad på olika sätt.

I vissa frågor, t ex den om vår alliansfria utrikespolitik, är opinionsbildningen beständig
[...]  (Världen, Sverige och Vi, 1977, s. 10)

Via användningen av ordet ”vi” dras läsaren här in i en svensk gemenskap och
genom denna gemenskap bekräftas en beständig åsikt kring alliansfrihet.

Genom våra sinnesorgan mottar vi information om denna miljö, en information som vi
registrerar, sedan tolkar och även värderar  (Världen, Sverige och Vi, 1977, s. 10)

I detta citat handlar gemenskapen om hur det är att vara människa. Alla människor
mottar information på detta sätt. I nedanstående citat är gemenskapen mer
asymmetrisk. Läsaren dras in i en gemenskap, de lärandes, men det finns någon som
talar med en auktoritativ stämma.

Om en större grupp människor, en massa, intar en likartad inställning i en viss fråga, säger
vi att de ger uttryck för en opinion  (Världen, Sverige och Vi, 1977, s. 10)

Med politiskt aktiv menar vi då ungefär att de är medlemmar i något politiskt parti [...]
(Världen - vårt samhälle, del 3, 1980, s. 14)

I citaten finns det en röst som förklarar för läsaren hur de ska se på vissa begrepp.
Ordet ”du” används speciellt när texterna vill framhäva det väsentliga i att läsaren
är aktiv.

Men för att du ska kunna göra detta måste du också engagera dig och framföra dina
uppfattningar i de olika frågorna  (Världen - vårt samhälle, del 1, 1980, s. 11)

Texten vänder sig här direkt till läsaren med en uppmaning om vad läsaren måste göra
för att nå inflytande. Ett förhållningssätt föreskrivs.

Ordet ”man” används relativt frekvent under innevarande period. Ofta markerar
ordet en anonymitet och ett avstånd. En möjlighet finns ändå att både författare och
läsare är indragna i det som sägs.

Vill man söka analysera orsaken till [...]
Man finner då, att människor [...]  (Världen, Sverige och Vi, 1977, s. 31)

Det som här sägs är att om någon, författarna eller läsaren eller någon annan, vill
analysera orsaken, så kommer denne att finna ett visst förhållande. Denne någon
befinner sig på ett visst avstånd från den som talar just genom att det är en anonym
person och ingen som befinner sig inom ett intimt avstånd.
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Avståndet mellan väljare och valda [...] Därför söker man andra kanaler för demokratiskt
inflytande, nämligen lokala sammanslutningar av typ byalag (Världen, Sverige och Vi,
1977, s. 153)

Yttrandet är en bildtext och tillsammans med bilden som visar ett byalag, får ordet
”man” en prägel av att det både handlar om någon, vilken som helst, men också att
det handlar om läsaren och författaren. Bilden återger en närhet som förs över till
yttrandet och detta förmedlar därför i sin tur att ”man” mycket väl kan tillhöra en
intimkrets.

Läroböckerna vänder sig i första hand till en aktiv läsare som gärna handlar på
olika sätt. Detta blir tydligt både genom innehållet i texten som hela tiden riktas mot
en aktiv läsare eller en blivande aktiv person och genom arbetsuppgifternas
utformning. Många uppgifter har en procedurkaraktär. Samtidigt finns det fler öppna
frågor i form av diskussionsfrågor under innevarande period. Fortfarande förekommer
det flest män på bilderna, men skillnaderna har blivit något mindre. Det är även
märkbart att bilderna hela tiden återger fler personer på bilderna och dessa personer
utför kollektiva handlingar. Det kollektiva blir därför framträdande via bilder,
samtidigt som texterna talar om individens engagemang och ansvar.

Tematisk analys

Den autonoma medborgaren
Under innevarande period får medborgarna en helt annan roll än tidigare. Både text
och bild framställer aktiva och engagerade medborgare som ställer krav på och utövar
inflytande på olika sätt. Förutom att de utövar sitt inflytande via partier,
organisationer, råd eller nämnder sluter sig medborgarna samman i byalag som aktivt
för fram åsikter genom demonstrationer och informationsblad. Dessa aktioner framstår
som något positivt i bild och text när det är institutionaliserade former av deltagande.
Diskussionen om medborgarnas deltagande och inflytande får sålunda en central
ställning i läroböckerna och denna diskussion tilldelas ett stort utrymme. Deltagandet
skildras som om det handlar om två slags deltagande, dels det politiska deltagandet i
form av beslut, dels deltagande som inflytande och medbestämmande vid utförandet
av besluten. Politiskt deltagande sker främst genom deltagandet i val samt i lokala
självstyrelser, medan inflytande och medbestämmande främst berör arbetsplatser och
skolor.

Demokratin som idé bygger på tanken att alla människor är fria och jämlika. Den är ett
medel att nå rättvisa i samhället. I det här sammanhanget diskuterar vi demokratin som en
beslutsprocess, ett sätt att fatta beslut. Den är då ett medel i det politiska spelet, en metod
att utöva makten.  (Samhällsboken, 1985, s. 130)

Demokratin bygger på tron att den enskilde medborgaren under ansvar kan fatta kloka
beslut till allas bästa   (Världen - vårt samhälle, del 1, 1980, s. 9)



179

Dessa båda citat kan sägas karakterisera den officiella bild av demokrati som
framträder via läroböckerna under denna tidsperiod. Demokrati sägs handla om
beslutsprocesser, politiska och vardagliga. Det handlar om ett styre av folket, enligt de
skrivna texterna, men ändå framträder en bild av ett styre för folket genom läsningen.
Denna motsättning mellan en aktiv individ som deltar i samhällslivet och en passiv
individ som utsätts för olika statliga ingrepp och åtgärder, genomsyrar böckerna. Den
passive individen framträder främst i samband med beskrivningar av olika sociala
problem. Staten skildras då som den aktive parten som går in och lägger tillrätta olika
samhällsförhållanden. Individen påstås därmed få sina rättigheter tillgodosedda och
att rättvisa kan råder. I övrigt framträder en aktiv individ som själv skaffar sig
kunskaper och information, så att denne kan ta ställning i olika frågor och påverka
beslutsfattare.

Denna motsättning mellan en passiv och aktiv individ kommer även fram i de två
olika former av deltagande som förs fram som demokratins grund. Det politiska
deltagandet innebär att utnyttja sin rösträtt, vilket i och för sig är en aktivitet, men vid
valet överlåter medborgarna sitt handlande till olika statliga organ och kan därigenom
bli passiva. En annan form av deltagande lyfts också fram i texterna och det är
deltagande som inflytande och medbestämmande vid beslutens utförande. I detta
deltagande framstår individen som mer aktiv och ansvarsfull. Via dessa två former av
deltagande kan två huvudformer av demokrati formuleras; demokrati som politisk
beslutsmetod och demokrati som livsform. Demokrati som livsform rör demokrati på
flera nivåer som kommunen, arbetsplatsen samt  skolan och den sträcker sig ända in i
familjens privata sfär. Detta gör att demokratibeskrivningen under perioden blir
ganska omfattande. Läroböckerna beskriver den politiska demokratin utifrån den
svenska författningen och den statliga organisationen medan demokrati som livsform
beskrivs utifrån FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Det politiska deltagandet sker främst via val som har två syften. Det ena syftet
handlar om att få fram vilka åsikter majoriteten av befolkningen har och det andra
syftet handlar om vilken riktning som landets politiska styrning ska ha. En väsentlig
fråga för demokratin handlar därför om vilket valsystem som ska gälla. Det
proportionella valsystemet påstås ha starka rötter i Sverige och anses vara det mest
rättvisa valsystemet. Samtliga partier blir ju representerade i förhållande till sina
röstsiffror. Själva valet återges ofta via berättelser i text och bild. Genom att hänvisa
till olika undersökningar visas det i texten att de valda politikernas åsikter väl
återspeglar väljarnas och att representationen inte utgör ett problem för demokratin.
Samtidigt förs det fram en viss tveksamhet till den representativa demokratin som
berör medborgarnas passivitet kontra aktivitet. Passiva medborgare lämnar fältet fritt
för att demokrati kan utvecklas till ”ett styre för folket”.  Motsättningen kan
åskådliggöras med hjälp av två citat.

Man skulle inte hinna ta ställning till alla frågor som dyker upp i samhället. Å andra sidan
innebär representativ demokrati alltid en risk (Samhällsboken, 1985, s. 133)

Frågan är då om det räcker med att medborgarna deltar i de politiska valen för att
demokratin ska fungera? (Världen - vårt samhälle, del 1, 1980, s. 57)



180

Denna fråga besvaras indirekt i läroböckerna just genom att lyfta fram andra former
av deltagande och inflytande, i första hand de institutionaliserade former som finns.
Den lokala självstyrelsen är tänkt att underlätta medborgarnas deltagande genom att
politiker och medborgare kommer närmare varandra. Dessutom sägs medborgarna
vara mer berörda av de kommunala frågorna, vilket kan öka deras engagemang och
aktivitet. Offentlighetsprincipen och besvärsrätten är andra delar i det politiska
deltagandet. Medborgarna ska inte bara välja representanter utan också utöva
kontroll över politikers och förvaltningens verksamhet, enligt böckerna.

Majoritetsprincipen förs fram som grund för allt beslutsfattande och som den enda
möjliga principen. Då denna princip är förhärskande i det svenska statsskicket,
behandlas alla de medborgerliga aktioner som genomförs för att öka det individuella
inflytandet med en viss tveksamhet. Utomparlamentariska aktioner kan förtrycka
majoriteten, hävdas det i böckerna och därför måste sådana aktioner betraktas som
odemokratiska. I stället kan medborgarna engagera sig i byalag eller andra
institutionaliserade former av närdemokrati. Det finns sålunda en kritik mot det
rådande systemet och denna behandlas av läroböckerna, men samtidigt förs det fram
att möjligheter till inflytande finns. Medborgarna behöver bara engagera sig för att
göra sina röster hörda.

Den största möjligheten att påverka samhällets utformning uppnås via medlemskap
i något politiskt parti men mycket få medborgare är anslutna, enligt läroböckerna. Det
förekommer två uppgifter i ”Världen - vårt samhälle” rörande antalet anslutna
medborgare. Den ena uppgiften anger att 25% av de röstberättigade är anslutna till
ett parti, medan den andra uppgiften anger att antalet politiskt aktiva medborgare
ligger mellan 3 och 5 %. Att vara politiskt aktiv innebär medlemskap i ett parti,
deltagande i politiska möten några gånger per år samt deltagande i politiska
diskussioner med vänner och arbetskamrater, enligt boken. Den sist nämnda siffran
framstår då som låg, eftersom det antagligen är fler som diskuterar politik med vänner
än som är anslutna till ett parti. Dessutom hävdas det att demokratin fungerar bättre ju
större andel av befolkningen som är ansluten till partier och organisationer.

Partiernas organisation och verksamhet ska vara utformad enligt demokratiska
principer. I ”Världen - vårt samhälle” sägs det till och med att den demokratiska
principen är så stark att den enskilde medlemmen bör kunna göra sin röst hörd.

Demokratiska principer tillämpas, och den enskilde medlemmen bör kunna göra sin röst
hörd  (Världen - vårt samhälle, del 1, 1980, s. 38)

Alltför få medlemmar påstås dock delta i partiets inre arbete. Med hjälp av abstrakta
modeller åskådliggörs partiernas hierarkiska organisation och toppstyrning. Samtidigt
hävdas det att den hierarkiska eller pyramidala organisationen är den mest
demokratiska, då den motsvarar den representativa demokratins grundtanke.
Medlemmar på den lägsta nivån väljer representanter till nästa nivå och därmed är
verksamheten demokratisk. Det svenska partiväsendet påstås karakteriseras av
stabilitet. Inga nya partier har tillkommit i riksdagen och alla partier arbetar enat utåt.
Förekommer det några inre konflikter eller meningsskiljaktigheter, så löses dessa
internt, varför partierna framstår som enade utåt.
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Om medborgarna inte vill ansluta sig till partier, kan de välja att gå med i en
organisation. Läroböckerna hävdar att många medborgare är medlemmar i en
organisation, eftersom deras liv påverkas av organisationernas arbete. Det skulle
därför vara svårt att stå utanför och ett utanförskap skulle innebära att avstå från
möjligheten att påverka sina livsvillkor, enligt läroböckerna. Med sådana påståenden
försöker texterna övertala läsaren om hur viktigt det är med ett medlemskap.
Organisationerna är också uppbyggda enligt demokratiska principer men det påstås
ha skett en maktförskjutning mot de inre cirklarna eller en toppstyrning. En ökad
centralisering har skett på grund av ärendenas komplexitet och att snabba beslut
erfordras. I ”Världen - vårt samhälle” påstås att den enskilde medlemmen ändå har
möjlighet att påverka beslut.

De enskilda medlemmarnas möjligheter att påverka besluten inom organisationerna är helt
beroende av den egna aktiviteten. [...]
Om organisationerna ska fungera demokratiskt fullt ut, måste alltså alla medlemmar
engagera sig och delta i organisationsarbetet  redan på lokalplanet  (Världen- vårt samhälle,
del 1, 1980, s. 43)

Här framkommer det att en eventuellt bristande demokrati i en organisation helt
hänger på den enskildes eget engagemang. Kritik som framförts mot organisationerna
lyfts fram men avvisas med hänvisning till olika undersökningar.

Deltagande som medbestämmande och inflytande baseras i det avstånd till
politiker och politiska beslut som medborgarna påstås uppleva. Detta avstånd får
medborgarna att känna en viss maktlöshet.

Den representativa demokratin står här inför ett svårt problem, nämligen hur man ska
kunna minska klyftan mellan politikerna och de människor som upplever att de får ta
konsekvenserna av, som de menar, felaktig planering. (Världen - vårt samhälle, del 3, 1980,
s. 108)

Den enskilde medlemmen kan ibland uppleva att han kommit på långt avstånd från de
viktigaste avgörandena (Världen, Sverige och Vi, 1977, s. 43)

Denna upplevelse av avstånd och svårigheter att kunna påverka politikerna i viktiga
beslut har medfört att medborgarna använder sig av utomparlamentariska aktioner för
att få sina röster hörda. I läroböckerna förs dock tanken fram att det stora avståndet
förmodligen bara är ett upplevt avstånd, inte ett reellt och att denna upplevelse
bottnar i människors förändringsmotstånd. Byalagen, den kommunala närdemokratin i
olika former och medbestämmandelagar framställs som en lösning på det eventuella
avståndsproblemet. Det viktiga är att lösningen utgörs av en institutionaliserad form
av inflytande och deltagande.

I en demokrati kan vi alla på politisk väg påverka samhällets utveckling. Men vi måste i
regel välja mellan olika ”paketlösningar” och kan i den representativa demokratin
knappast påverka de enskilda besluten (Världen - vårt samhälle, del 3, 1980, s. 112)
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Här får institutionaliseringstanken ett uttryck genom den betoning av ordet
”politisk” som görs i citatet. De aktiva verbformerna visar att individerna förväntas
vara just aktiva. Tidigare har texterna ofta använt omskrivningar eller passiva
verbformer. Allt bildmaterial som återger politiker och riksdagsmän i arbete framställer
dessa och speciellt riksdagen på ett sådant sätt att betraktaren verkar ha makt över
riksdagen. Detta stämmer överens med texten som säger att riksdagen är folkets
verktyg. Samtidigt är avståndet stort mellan betraktare och det betraktade, varför
riksdagen och dess verksamhet inte verkar höra till betraktarens värld. Avståndet är
till och med så stort att det kan implicera, att riksdagen aldrig kan tillhöra betraktarens
värld och detta indikerar att det verkligen är ett avstånd till beslutsfattare.

 De fåtaliga bilder som skildrar utomparlamentariska aktioner framställer även dessa
som om de tillhörde en annan värld. Betraktaren av bilderna är just en betraktare som
har ett avstånd till det som händer på bilderna. Vinkeln kan vara skev i förhållande till
människorna på bilderna eller så är människorna framställda så att ett långt avstånd
finns mellan betraktaren och de betraktade. En bild avviker från det vanliga
framställningssättet genom att framställa de betraktade på ett mycket nära avstånd.
Betraktaren befinner sig mitt i aktionen, men på samma sida som den polisman, som
försöker mota bort en aggressiv demonstrant. Polismannens batong är riktad mot den
skrikande unge mannen och betraktaren står strax bakom polismannen med batongen
(fig.24). Betraktaren befinner sig därför på lagens sida. Tveksamheten till
utomparlamentariska aktioner kommer fram genom bilderna men även genom att
läroböckerna lyfter fram och betonar de lagliga vägar till inflytande som finns.
Texterna hävdar samtidigt att den interna demokratin inom partier och organisationer
måste förbättras och att kontaktytan mellan medborgare och politiker måste öka.

Under innevarande tidsperiod lyfts både individ och kollektiv fram, utan att det till
synes uppstår en spänning mellan dessa begrepp. Allt tal om fri opinionsbildning och
deltagande och inflytande förs till individen och individen i ett kollektiv. Individen
påstås vid ett flertal tillfällen kunna göra sin röst hörd under förutsättning att denne
engagerar sig och är aktiv. Det finns en tillit till individens förmåga, samtidigt som
texten föreskriver hur individen ska bete sig och vad denne ska göra. Så sägs till
exempel att demokrati vilar på individens förmåga att fatta rationella beslut, men
denna förmåga måste läras via familjeliv och skola. Inlärningen bygger på att det finns
en riktig metod att fatta rationella beslut och därför beskrivs tillvägagångssättet för
ett rationellt beslutsfattande i läroböckerna. För att individen ska kunna fatta
rationella beslut måste denne dessutom informera sig om olika frågor, skaffa sig
kunskap om olika förhållanden och ta ställning. Det är uttalade krav som ställs på
individen i ett demokratiskt samhälle, enligt läroböckerna. Medborgarna har således
ansvar för att engagera sig och vara aktiva i olika frågor och att skaffa sig den
nödvändiga informationen.

Att vara omedveten eller att inte vilja se konsekvenserna av det egna handlandet innebär
däremot att lämna över åt företagen att fatta viktiga beslut över våra resurser och
värderingar (Världen - vårt samhälle, del 3, 1980, s.113)
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Citatet utgör ett typexempel på vilken form av ansvar det talas om i läroböckerna.
Medborgarna ska engagera sig och våga ta ansvar för de politiska besluten, men
också inse vilka konsekvenser det egna handlandet kan få.

I ”Världen - vårt samhälle” beskrivs en demokratisk beslutsprocess som kan äga
rum inom olika samhällssfärer. Skolan och skoldemokratin är det område som
behandlas först och den modell som ska konkretisera elevers möjlighet till inflytande
och påverkan appliceras därefter på de övriga samhällsnivåerna. Texten som kommer
efter dessa modeller behandlar först demokratibegreppet i allmänhet, för att därefter
fördjupa diskussionen om demokrati i skolan, i hemmet och på arbetsplatsen. Bilder,
modeller och karikatyrer, som åtföljer texten, används för att både åskådliggöra och
övertyga eleverna om möjligheterna att delta i beslutsprocesserna. Arbetsuppgifter
finns som ska befästa och fördjupa elevernas kunskaper. En del frågor är utformade,
så att eleverna tvingas att ta ställning.

Finns det och bör det finnas några gränser för barnens medinflytande, när det gäller
familjens beslut?
Är det något i modellen du tycker stämmer dåligt med verkligheten?
Skulle du vilja ha någon förändring av beslutsfattandet och ditt inflytande i de olika typer
av frågor som behandlas i modellen (Världen – vårt samhälle, del 1, 1980 s. 12)

Frågorna riktas direkt till den enskilde eleven som uppmanas att ta ställning. Dessa
frågor kan även leda till en öppen diskussion i klassen, eftersom eleverna kan
förväntas ha olika svar. Texten är även utformad för att övertala eleverna till
engagemang i olika frågor.

Vidare antyds några av dina möjligheter att påverka dessa beslut. Men för att du ska kunna
göra detta måste du också engagera dig och framföra dina uppfattningar i de olika
frågorna  (Världen - vårt samhälle, del 1, 1980, s. 11)

I själva modellen, som återger skoldemokrati, är ordet ”engagemang” kursiverat och
på så sätt betonas det att engagemang är nödvändigt (fig.16). Modellen är berättande
och visar ett flöde av påverkansmöjligheter, då den är framställd som ett kretslopp.
”Engagemang” förs fram som nyckelord för inflytande. Kretsloppsmodellen tar sin
utgångspunkt i en bild av två tonåringar, en pojke och en flicka, och pojken ler och
tittar rakt mot betraktaren medan flickan ser fundersam ut och har blicken riktad mot
något som finns utanför bilden. Pojken framstår som en aktör i bilden medan flickan
mer framstår som en reaktör. I princip kan det sägas att elevernas inflytande i
modellen begränsas till klassråd och elevråd. Vid alla andra tillfällen verkar vuxna ta
över eftersom pilarna utgår från föräldrar och sammanslutningar som elever inte har
tillträde till. Det som eleverna kan påverka enligt modellen är främst kursplaneringen,
läroboksvalet och schemaläggningen.

Samma model som i skoldemokratin används också som utgångspunkt för en
diskussion om demokrati i samhälle och hem samt på arbetsplatsen. När det gäller
inflytande i samhälle och hem begränsas ungdomars inflytande till diskussion med
föräldrar och föreningar. Begreppet ”inflytande” används här som nyckelord.
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Demokrati i hemmet beskrivs också som om det berör traditionella könsrollsmönster
och arbetsfördelning. Ansvar och medbestämmande förbinds i denna diskussion.
Genom demokratisk arbetsfördelning ska barn och ungdomar fostras till demokratiska
medborgare i den öppna familjen.

Ytterligare en gång används samma modell och det är när demokrati på
arbetsplatsen beskrivs. Nyckelordet för denna text är ”påverka genom”. Det
viktigaste verktyget som den enskilde på arbetsplatsen har till sitt förfogande för att
vinna inflytande är diskussionen, i övrigt förs det fram att inflytande och påverkan
endast kan ske genom de fackliga organisationerna. Det sägs vara allmänna
demokratiska orsaker och arbetarnas behov av självförverkligande som ligger bakom
utvecklingen av medbestämmande inom arbetslivet.

Den demokratiska beslutsprocessen beskrivs sålunda genom orden
”engagemang”, ”inflytande” och ”påverka genom” och det är tydligt att
möjligheterna till inflytande och påverkan ökar, dels med ålder, dels beroende på
vilket samhällsområde som beskrivs. Läroböckernas text försöker överhuvudtaget
argumentera för att det finns möjligheter att påverka, så länge medborgarna engagerar
sig, skaffar sig kunskaper och följer de regler som bestämmer inflytandemöjligheterna.

Särskiljandet
Temat särskiljandet framträder huvudsakligen implicit i texten. Det är framförallt
ordval, yttranden och olika uttryck som påvisar att en svensk gemenskap avgränsas
gentemot andra gemenskaper. Olika jämförelser görs också som visar att Sverige och
det svenska är bäst. Den svenska demokratin framstår som den bästa genom att brister
i andra länders demokratiska statsskick lyfts fram. Det råder däremot en tystnad kring
den svenska demokratins brister. Kränkning av de mänskliga rättigheterna förbinds
aldrig med Sverige, däremot framstår sydamerikanska och afrikanska länder i text och
bild som platser där de mänskliga rättigheterna ofta kränks.

Olika problem förläggs gärna till andra länder medan Sverige beskrivs som ett
föregångsland som redan har löst problemen eller aldrig har haft dem.
Välfärdspolitiken och den sociala jämlikheten sägs ha kommit längst i Sverige bland
annat genom den solidariska lönepolitiken.

I Sverige råder nu den egentligen självklara principen om ”lika lön”, vilket innebär att de
som utför samma arbete ska ha lika lön oavsett kön  (Världen - vårt samhälle, del 1, 1980,
s. 151)

Den svenska utbildningen framstår som god och den har bidragit till att de svenska
medborgarna har utvecklat ett självständigt tänkande och fått verktyg för att
genomskåda propaganda och indoktrinering. Detta gör att den fria
opinionsbildningen fungerar utmärkt i Sverige.

Att leva i ett demokratiskt samhälle som det svenska innebär många fördelar, t ex att fritt få
föra fram även kritik mot det egna samhället. Fördelarna kan kanske upplevas så självklara
att vi inte längre reflekterar över dem. Trots att vi vet att människor lever i ofrihet inom
stora delar av världen, kan vi knappast göra oss en föreställning om hur det är att leva i ett
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samhälle, där man i skolan lärs att tänka på ett visst sätt, där man bara får läsa de ”rätta”
tidningarna, se och höra de ”rätta” programmen och filmerna och där var och en som
vågar ha en ”avvikande” mening hotas av stränga repressalier  (Världen – vårt samhälle,
del 1, 1980, s. 58)

Vissa ord i citatet är markerade med citattecken för att visa att en annan betydelse
läggs in i orden än den som kan utläsas direkt. Den svenska opinionsbildningen
framstår här som ett gott exempel. U-ländernas fria opinionsbildning framställs
däremot som tveksam på flera sätt. Bildmaterialet visar att det är en relativt låg teknisk
utveckling i u-länderna, vilket gör att medborgarna främst har radion att lyssna till.
Detta medför att befolkningen endast får en framställning av nyheter och information.
I texterna uttrycks tveksamheten till den fria opinionsbildningen i u-länderna även på
ett mer direkt sätt.

Sambandet mellan materiell standard och olika grader av fri eller ofri opinionsbildning
tycks vara så allmänt att man kan våga säga, att åsiktsfrihet och fri opinionsbildning, som
led i en större politisk frihet, tycks vara rättigheter som generellt kan tillgodoses först när
man nått en viss grad av materiellt välstånd och politisk stabilitet. (Världen, Sverige och Vi,
1977, s. 31)

Kopplas dessutom den fria opinionsbildningen ihop med brist på utbildning, framstår
det som självklart att befolkningen i u-länderna påverkas på ett negativt sätt. De är
lätta offer för en negativ propaganda.

Utan kunskaper är man ett offer för den grövsta vidskepelse och saknar makt att påverka
sin situation. Man är fullkomligt utlämnad åt de mest galna folkförförare i radio och tv.
(Samhällsboken, 1985, s. 93)

Det är ett tämligen starkt uttalande som görs och uttalandet måste ses som ett försök
att övertala läsaren om nödvändigheten av utbildning. Ändå vill jag hävda att ord
som ”grövsta vidskepelse” och ”mest galna folkförförare” för tankarna till en
fördomsfull inställning. En sådan propaganda påstås endast förekomma i u-länder och
på så sätt görs en avgränsning mot Sverige och svensk demokrati.

Ett exempel på hur kritik mot ett svenskt samhällsfenomen kan hanteras rör
kollektivanslutningen och det hämtas från ”Världen, Sverige och vi”. Först framhävs
den kritik som finns, nämligen att varje enskild individ måste ha rätt att bestämma,
vilket parti man vill ansluta sig till. Därefter förs argument för kollektivanslutningen
fram genom att hävda att fackföreningar har en demokratisk rättighet att själva
besluta om sitt tillvägagångssätt. Var och en kan ju anmäla om denne inte vill vara
medlem i det socialdemokratiska partiet. Med detta uttalande tar diskussionen slut.
Rimligen borde även individerna eller medlemmarna ha en demokratisk rättighet att
själva välja hur de vill ha det i denna fråga. Frågan uppstår då hur individers rätt
förhåller sig till kollektivets rätt. Senare i samma bok lyfts det fram att två tredjedelar
av medlemmarna är emot kollektivanslutningen. Är då kollektivanslutning ett tecken
på maktutövande av en organisation? Åtminstone är det lätt att uppfatta det som ett
maktutövande om dessa uttalanden sätts i relation till varandra. En jämförelse kan
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göras med andra sätt att hantera dylika frågor. Det skrivs till exempel att
organisationer i Sovjetunionen är underordnade partiet och att de endast fungerar
som ett hjälporgan till partiet. Detta förs fram som en motsats till det svenska systemet
utan att det visas vari den egentliga skillnaden ligger. Trots att läsaren får dra sin egna
slutsatser kring detta fenomen, så kan det inte sägas att texten är öppen  eller att den
stimulerar till egen reflektion. Det är snarare så att texten slår fast förhållandet, det vill
säga det sovjetiska systemet är odemokratiskt.

Begreppsanalys

Rättigheter
Under innevarande period behandlas rättighetsperspektivet i mycket liten
utsträckning. De rättigheter som behandlas är främst åsikts- och yttrandefrihet och de
förs fram som grunden för det demokratiska statslivet. Jämlikhetsperspektivet
behandlas i liten utsträckning men finns med på ett underförstått sätt i
framställningen, när ekonomisk demokrati beskrivs. De fri- och rättigheter som
överhuvudtaget nämns lyfts fram genom att hänvisa till regeringsformens innehåll och
till deklarationen om mänskliga rättigheter. I ”Världen - vårt samhälle, del 1” finns ett
helt uppslag som på ett känslosamt sätt redogör för vissa artiklar i deklarationen. Det
känslosamma framställs med hjälp av två bilder. En av bilderna återger en ung pojke
som sover i en äppelkartong och bildtexten kompletteras med ett utdrag ur artikel ett.
”... och böra handla gentemot varandra i en anda av broderskap” Den andra bilden
visar unga pojkar bakom ett fängelsegaller. Pojkarnas blickar är sorgset riktade
antingen uppåt eller neråt. Bildtexten meddelar att det handlar om sydafrikanska
pojkar som har gripits inom de vitas områden och till denna text förs ett utdrag ur
artikel nio. ”Ingen må godtyckligt anhållas, fängslas...”  Med hjälp av dessa bilder
och de olika artiklarna i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter får läsaren klart för
sig vilka rättigheter som är väsentliga och att ungdomar i andra länder inte får dessa
rättigheter tillgodosedda. Läroböckerna behandlar också global rättvisa och ojämlika
levnadsvillkor överhuvudtaget.

Frihet
Det frihetsbegrepp som diskuteras är huvudsakligen förbundet till opinionsbildning
och rätten att bilda partier och organisationer. I ”Världen, Sverige och Vi” diskuteras
även det personliga frihetsbegreppet, men inte i någon större utsträckning.

Åsikts- och yttrandefrihet

Att få tänka fritt och i stort sett kunna få framföra alla sina åsikter är en omistlig förmån  
(Samhällsboken, 1985, s. 103)

En förutsättning för vår demokrati är yttrande- och tryckfriheten  (Världen, Sverige och Vi,
1977, s. 27)
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En fri opinionsbildning förs fram som en grund för och en omistlig del av ett
demokratisk statsskick. Implicit innebär detta att ett land som inte har en fri
opinionsbildning är ett odemokratiskt land. I den fria opinionsbildningen har
massmedia en central funktion och makten över media blir oerhört betydelsefull med
tanke på det stora inflytande de har över medborgarnas politiska ställningstaganden.
Texterna framställer massmedia som viktig även för den positiva påverkan som sker
genom överföring av normer och värden. Rätten till fri opinionsbildning förklaras
nämligen som rätten att påverka medborgare i olika frågor. Det blir därmed
nödvändigt att avgränsa den fria opinionsbildningen från propaganda och
indoktrinering. Propaganda framställs mest som ett negativt fenomen och jämställs
med den propaganda som fanns under den nationalsocialistiska regimen. Samtidigt
förs det fram att politisk propaganda alltid förekommer och att denna är något
positivt. I ”Världen - vårt samhälle” definieras propaganda och indoktrinering på
följande sätt.

Här kan vi enligt en modern tes tala om propaganda i de fall då mottagarna har fullt klart
för sig vad sändaren vill att mottagarna ska tänka, tro eller göra. Indoktrinering sker
däremot när mottagarna utsätts för liknande meddelanden utan att de är medvetna om att
de utsätts för påverkan i en eller annan riktning. (Världen - vårt samhälle, del 1, 1980, s.
72)

Detta uttalande skulle då betyda att den nationalsocialistiska propagandan var något
som alla tyskar var medvetna om. Indoktrinering är något som sker utan att
medborgarna är medvetna om det och detta betyder att indoktrinering kan
förekomma i alla samhällen, enligt läroböckerna. Medborgarna behöver utbildning
och förståelse för hur propaganda verkar för att inte bli otillbörligt påverkade. Den
fria opinionsbildningen ställer dessutom krav på medborgarna. De måste skaffa sig
kunskaper och information samt delta i samhällsdebatten och ta ställning i olika frågor
och därmed framställs den fria opinionsbildningen är inte bara som en rättighet utan
också som ett krav.

Jämlikhet och rättvisa
Jämlikhet i sig diskuteras inte särskilt mycket jämfört med föregående period, men
alltjämt förs idén om människans lika värde fram som en självklar grund för
demokratin. En förändring i jämlikhetsdiskussionen som sker under perioden, är att
barn lyfts fram som jämlika med vuxna och att de därmed har en rätt att delta i
beslutsfattande, som berör deras uppväxtvillkor. Grundtanken om människors lika
värde måste föra med sig en lika rätt till delaktighet även för barnen, hävdas det i
läroböckerna. Fortfarande förs det en diskussion om könsroller i läroböckerna, men
nu upptar detta moment ett mycket lite utrymme. Utbildning sägs vara ett led i
jämlikhetssträvandena, såtillvida att den kan leda till en social rörlighet, men även för
att den ger likvärdiga kunskaper till medborgarna. Diskriminering av handikappade
och invandrare diskuteras i läroböckerna som ett tecken på bristande jämlikhet. Detta
är i princip allt som sägs explicit om jämlikhet, men läroböckerna i sin helhet behandlar
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jämlikhet och rättvisa genom att diskutera levnadsvillkor, både internationellt och
nationellt.

Solidaritet och samhörighet
Själva ordet solidaritet används inte särskilt ofta i läroböckerna under perioden, men
mycket av innehållet berör ett solidariskt förhållningssätt. Det talas om ett samhälle
för alla, ett samhälle där alla har en självklar plats och jämlika levnadsvillkor. Uttrycket
”ett samhälle för alla” används främst i samband med att texten lyfter fram och
diskuterar de handikappades situation, men beskrivningen av olika gruppers
levnadsvillkor har implicit samma innebörd. Den solidariska lönepolitiken diskuteras,
framförallt svårigheterna med att genomföra den, vilket påstås främst drabba
lågavlönade kvinnor.

Solidariteten inom landet hör även samman med idén om det allmänna bästa. Det
allmänna bästa nämns endast på ett fåtal platser i läroböckerna, men ändå är en del av
det som sägs i texterna framställt som om det handlar om det allmänna bästa. Alla
samlevnadsregler sägs vara till för att gynna samhället och det allmänna bästa.
Individerna kan bidra till det allmänna bästa genom att följa samlevnadsreglerna, vara
solidariska och fatta rationella beslut som är till allas bästa.

Under innevarande tidsperiod får den internationella solidariteten ett större
utrymme i läroböckerna. De ojämlika levnadsvillkoren lyfts fram med en betoning på
att de rika måste dela med sig av sina resurser. Läroböckerna beskriver tankarna om
en ny ekonomisk världsordning, som ska innebära en förändrad ekonomisk relation
mellan i- och u-länderna. I ”Världen, Sverige och Vi” talas det även om en värld för
alla, vilken ska medföra förbättringar av levnadsstandarden, utbildningen och
sysselsättningen i u-länderna. Denna beskrivning inleds med ett citat från
Världslivsmedelskonferensen 1974.

”Varje man, kvinna och barn har rätt att vara fria från hunger och felnäring i syfte att
utveckla och vidmakthålla sina fysiska och intellektuella färdigheter. Alla länder, stora och
små, rika och fattiga är jämlika. Alla länder har rätt att delta i beslut om
livsmedelsförsörjningen. Världen av i dag förfogar över tillräckliga resurser och teknologi
och har sålunda vad som behövs för att uppnå detta mål. Att utrota hungern är ett
gemensamt ansvar för alla länder, framförallt de utvecklade och andra länder som är i
stånd att hjälpa”  (Världen, Sverige och Vi, 1977, s. 289)

Detta citat har ett innehåll som är karakteristiskt för läroböckernas beskrivning av u-
ländernas problem och i-ländernas förhållningssätt till detta problem. Det som
framhålls är att i-länderna måste ta sitt ansvar för en mer rättvis fördelning av jordens
resurser och att inte missbruka resurserna.

Makt och maktbegränsning
Maktbegreppet behandlas explicit i relativt liten utsträckning, varför makt framstår
som något självklart. Den uttalade makten förekommer nästan enbart i samband med
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avsnitten om internationell politik. Implicit framtonar dock ett maktperspektiv genom
de hierarkiskt uppbyggda modeller som återger beslutsprocesser.

I ”Samhällsboken” uttalas det explicit att demokrati, uppfattad som en
beslutsprocess, är en metod att utöva makt. Statsorganen beskrivs som maktcentra,
framförallt riksdagen som utövar folkets makt. I samtliga böcker anger texten att
riksdagen, enligt den nya regeringsformen, är det främsta statsorganet, men i de flesta
modeller återges riksdag och regering som jämställda maktorgan. I ”Världen - vårt
samhälle” uttalas det däremot klart att regeringen har makt och en stark ställning,
speciellt om det är en majoritetsregering. Det är den nära relationen till förvaltningen
som ger regeringen en stark ställning. Andra maktgrupper som nämns är partier,
kommuner, löntagarfonder, intresseorganisationer, företag och domstolar.

I ”Världen, Sverige och Vi” definieras maktbegreppet i samband med avsnittet om
internationell politik. Makt sägs då vara förmåga att påverka andra med tvångsmedel.
Inflytande är förmågan att påverka andra utan tvångsmedel. Utifrån dessa definitioner
kan makt och inflytande upptäckas i läroboken, även där begreppet inte förekommer
på ett uttalat sätt. Implicit framgår det att statsorganen har makt, då de har ensamrätt
till tvångsmedel som lagstiftning och polismakt samt olika sanktionsmöjligheter. Den
fria opinionsbildningen kan ses som ett viktigt medel för inflytande och den verkar i
två riktningar, dels genom att påverka medborgarnas åsiktsbildning, dels genom att ge
medborgarna möjlighet till påverkan. Ekonomin beskrivs också implicit som ett
maktmedel i texterna. Det talas om en maktkoncentration till företagen och om
behovet av löntagarstyrda företag för att skapa ett mer jämlikt samhälle.
Löntagarfonder framställs som ett försök att nå närmare löntagarstyrda företag.

Statens roll
Begreppen samhälle och stat definieras på ett likartat sätt som tidigare. Ett samhälle
består av summan av individer med ett gemensamt intresse och staten utgör det
organiserade samhället. Statliga myndigheter utför de uppgifter som är nödvändiga
och dessutom reglerade i en författning.

Principerna för statens organisation beskrivs som huvudsakligen desamma, även
om en grundlagsförändringen skett. Den demokratiska principen genomsyrar landets
organisation, vilket har fört med sig att riksdagen nu är den främsta statsmakten och
att den parlamentariska principen styr regeringens möjlighet att få sitta vid makten.
Den fria opinionsbildningen är central för landets demokrati, liksom principen om
social rättvisa och jämlikhet. Under innevarande period betonas det betydligt starkare
att Sverige har en blandekonomi, varför talet om konkurrenssamhället nästan helt har
försvunnit. Sverige är alltjämt en rättsstat med en fast rättsordning.

Statens roll framställs som om den under perioden både har ökat och minskat.
Fortfarande är staten garant för att fri- och rättigheterna kan genomföras och därmed
även för att en social rättvisa kan åstadkommas. Ingreppen inom det ekonomiska
området för att fördela resurser på ett mer rättvist sätt kräver en stor statlig
organisation med vittgående befogenheter. Uppgiften att fördela resurser blir än
större om den internationella rättvisefördelningen tas i beaktande. Detta gör att
statens roll och funktion har ökat under perioden.
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Att statens roll skulle ha minskat hör samman med att medborgarna har tilldelats ett
större ansvar för den politiska demokratin och att demokratin har trängt in i
samhällets alla vrår. Medborgarna har förutom den politiska rätten till deltagande fått
ett ökat inflytande inom olika samhällsområden genom närdemokrati och
medbestämmande. Staten har trätt tillbaka en aning. Samtidigt är den representativa
demokratin en huvudprincip, både för att kunna bevara effektiviteten och
kontinuiteten i det politiska arbetet. Det politiska arbetet kan inte lämnas över till
medborgarna av praktiska skäl. Denna spänning som uppstår mellan att låta
medborgarna ta ett allt större politiskt ansvar och att låta staten utföra alla politiska
handlingar karakteriserar denna period.

Sammanfattning av perioden

Under perioden får begreppet demokrati en vidgad betydelse. Det innebär nu både en
metod att fatta beslut och ett sätt att leva. Demokratin tränger alltså ända in i
privatsfären. Demokratibeskrivningens fokus ligger på medborgarnas möjligheter till
deltagande och inflytande och det övergripande temat handlar således om den
autonoma medborgaren. Deltagande sägs nu innebära, dels ett politiskt deltagande i
form av att utnyttja rösträtten, dels ett allmänt deltagande i beslutens utförande. Den
senare formen av deltagande rör bland annat medbestämmande och elevinflytande.
Trots att perioden innehåller fler möjligheter till inflytande än tidigare, så behandlas
alltjämt medborgarnas kritik mot brist på inflytande. Aktionsgrupper och
utomparlamentariska aktioner diskuteras ingående men texterna uppvisar en viss
skepsis mot de utomparlamentariska aktionerna genom att beskriva dem som
odemokratiska. Under perioden framställs medborgarna för första gången som den
mest aktiva parten.

Förmyndarskap eller empowerment - kampen mellan social rättvisa och
valfrihet (1990-1999)

1990-talets början karakteriseras av förändringar och kriser. Den djupa ekonomiska
kris som inträffar i slutet på 1980-talet och början på 1990-talet för med sig
arbetslöshet och en nyfattigdom, då det sociala skyddsnätet försämras. Styrningen av
den offentliga sektorn omvandlas från regelstyrning till målstyrning, vilket medför
förändringar i organiseringen av offentlig verksamhet och en större osäkerhet om hur
arbetet ska utföras. I samband med förändringarna av den offentliga sektorn sägs det
att individen får ett större utrymme i form av valfrihet och fler möjligheter till reellt
inflytande inom olika områden. Sveriges inträde i EU  innebär både för- och
nackdelar. I vissa frågor har den nationella självbestämmanderätten förts över till EU:s
beslutsorgan, vilket försvårar medborgarnas möjligheter till beslutspåverkan.
Samtidigt kan andra frågor lösas effektivare just genom att de lämnats över till
övernationella beslutsorgan. Miljöfrågor är oftast av den arten att en enhetlig lösning
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mellan flera länder fordras. Frågor som berör handel och ekonomi är också beroende
av en samverkan länder emellan. En tendens till ett starkare nationellt
självmedvetande blir synlig men även en strävan mot globalisering och överstatliga
beslut.

De internationella relationerna och den internationella politiken beskrivs på ett
likartat sätt som under tidigare perioder. Ett visst lugn tycks dock ha inträffat. Detta
kan synas märkligt med tanke på att det inträffar ett antal stora och svåra konflikter i
världen. Östblocket och dess ideologier har i stort fallit samman, men av detta syns
inga större spår i texterna. Händelserna på Himmelska Fridens Torg i Peking och
Berlinmurens fall behandlas på ett ytterst litet utrymme i läroböckerna. De
inrikespolitiska händelserna får däremot ett betydligt större utrymme.

En del förändringar inträffar även på skolnivå. En läroplansförändring genomförs
1994 och den påverkar i hög grad utformningen och uppläggningen av
samhällskunskapsämnet. Samhällskunskapsämnet är nu uppdelat i tre kurser, A-, B-,
och C-kursen. A-kursen är gemensam för samtliga program inom gymnasieskolan,
medan B- och C-kursen endast gäller för samhällsvetenskapliga programmet. Vissa
moment i ämnet har försvunnit medan andra har återkommit. Geografi har till exempel
blivit ett eget ämne, varför vissa kulturgeografiska och samtliga naturgeografiska
moment har försvunnit från ämnet och böckerna. Läroböcker utgivna efter år 1994
följer läroplanens kursuppläggning, vilket innebär att läroböcker eller delar av
läroböcker indelas i en A-kurs och en BC-kurs.

Tidsperioden baseras på förekomsten av vissa teman. Förmyndarskapet som i stort
försvann under föregående period återkommer nu med förnyad kraft och knyts till
medborgarnas ansvarsfulla deltagande. Jag har valt att benämna temat
förmyndarskap eller empowerment157 för att försöka återge en bild av att temat i hög
grad berör maktfrågor. De frågor som diskuteras i temat rör återigen vem som ska ha
makt och hur mycket makt denne ska ha, men nu diskuteras det ingående om
medborgarna har förmåga att bära och utöva makt. Ett annat tema som framträder i
texten rör den nödvändiga nedskärningen av det sociala nätverket. Nedskärningen
motiveras utifrån en kostnadsaspekt men främst utifrån en valfrihetsaspekt. Jag har
därför valt att kalla temat för social rättvisa eller valfrihet. Det ständigt
återkommande temat särskiljandet behandlas återigen. Temat förefaller få en minskad
tyngd under perioden men detta beror främst på att texterna fokuserar inrikespolitiska
frågor. De konfliktområden som blir synliga rör både frihet och styrning samt individ
och gemenskap. Ur temat förmyndarskap utvecklas i första hand konfliktområdet
frihet och styrning medan konfliktområdet individ och gemenskap främst följer av
temat social rättvisa eller valfrihet.

Beskrivning av samhällskunskapsböckerna

Det är främst tre samhällskunskapsböcker som använts i djupanalysen och som får
bilda underlag för exemplifieringen av resultatet. Valet av böcker baseras på att de

                                                
157 Hagquist och Starrin för fram empowermentbegreppet i boken ”Seendet och seendets villkor”, 1995. Det är ett
begrepp som sägs innehålla makt, kontroll och självtillit. Individerna ses som ett aktivt handlande subjekt med
förmåga att mobilisera sina egna krafter för att påverka demokratiska beslut eller förändra sin situation.
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ska kunna återspegla läroplansförändringen och att de ska uppvisa en variation
sinsemellan. ”Samhällskunskap”, med utgivningsår 1991, har fortfarande kvar vissa
karakteristiska drag från föregående period, men har dessutom fått med en del
nyheter. Det är en bok som söker läsaren med sin enkla text och olika försök att
anknyta till en vardagsvärld. ”Reflex” från 1995 är en vetenskapligt upplagd bok,
informationstät och präglad av ett nytt sätt att se på social och ekonomisk rättvisa.
”Millennium” från 1998 utgör det nya samhällets lärobok och den är upplagd efter
den nya läroplanens intentioner. Den innehåller både A- och BC-kursen och varje
kurs behandlar fyra delområden; individen, samhällsekonomin, politiken och
omvärlden. Det som främst fokuseras i boken är individens egna möjligheter och
valfrihet.

Läroböckernas intentioner tydliggörs främst via böckernas komposition och
uttrycksform. Kompositionen skiljer sig dessutom mellan böckerna varför jag väljer att
relativt utförligt behandla den komposition som finns i ”Samhällskunskap” och
”Millennium”.

”Samhällskunskap” är en bok som tydligt anger vad som är viktig kunskap genom
att använda en mängd tekniker för att övertala eller övertyga läsaren eller eleverna
om vad som är viktig kunskap. I förordet till ”Samhällskunskap” hävdas det att
boken är en väl strukturerad och faktarik bok, som också är diskuterande och
studieflexibel. Detta återspeglas i inledningen till varje kapitel, vilka inleds med två
sentenser; ”Här får du lära dig” och ”Här får du diskutera”. Under dessa rubriker slås
vissa förhållanden fast som ska läras in eller diskuteras. Det som ska läras in är placerat
till vänster på det givnas och kändas plats medan det som ska diskuteras är placerat
till höger på det nya och okändas plats. Exempelvis anges det under rubriken
”Demokrati och ideologier” att eleverna får lära sig hur en demokrati fungerar och
vad som utmärker en politisk demokrati. Eleverna får här klart för sig att det finns
givna och entydiga fakta kring demokrati som ska läras in. Flera diskussionspunkter
anges, men i en av dem ska eleverna diskutera om man kan bryta mot lagen i en
demokrati. Här blir det märkbart att diskussionsfrågan ramas in och blir ganska sluten.
Det är ju egentligen ganska självklart att det alltid är möjligt att bryta mot lagar, men
budskapet är förmodligen att det inte går att bryta mot en lag i en demokrati. Regler
ska ju hålla samman samhället. Under rubriken ”Sveriges politiska liv” ska eleverna
diskutera medborgarnas bristande engagemang. Här slås det fast att medborgarna har
bristande politiskt engagemang. Det kunde ha stått att eleverna skulle diskutera om
medborgarna har bristande politiskt engagemang, vad det skulle kunna bero på och
vilka konsekvenser ett bristande engagemang kan få. För att engagera eleverna ännu
mer kunde diskussionsfrågan varit uppbyggd kring elevernas egen syn på
engagemang i allmänhet och deras eget engagemang i synnerhet. I och med att
rubrikerna ”lära sig” och ”diskutera” ställs vid sidan av varandra kan ett intryck
skapas, att lära sig är något annat än att diskutera. Det givna är något man ska lära sig,
medan det nya är något man kan diskutera och ifrågasätta. Det givna går däremot inte
att ifrågasätta.

I ”Millennium” inleds samtliga delområden med en text som sammanfattar
huvudinnehållet. Läsaren blir därigenom varse, vilken information som anses vara
viktig. Den sammanfattande texten åtföljs också av bilder, som återfinns i större
format inne i texten. Att just dessa bilder valts ut får dem att framstå som väsentliga
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och läsaren uppmärksammas speciellt på dem. Bilderna utgör det okända från början,
men inne i texten kan de uppmärksammas som det kända. I textens marginal
förekommer ett nyckelbegrepp, som sammanfattar varje litet stycke med ett enda ord.
Dessa nyckelbegrepp kan också uppfattas som väsentlig information just för att de
lyfts fram. De hamnar så att säga i läsarens fokus. Rubrikerna som används är ofta
mycket talande. De beskriver innehållet på ett enkelt och sammanfattande sätt,
samtidigt som de ibland även föreskriver en handling. Nedan ges några exempel på
rubriker som förenar det innehållsliga med handling.

Samförstånd i stället för konflikt (s. 5)
Vilken väg väljer vi i framtiden? (s. 13)
Hur gör man när man röstar? (s. 116)

En del rubriker är riktiga intressefångare. Avsnittet om miljöproblem har en
uppmanade rubrik: ”Det är ont om jordklot!” I avsnittet förekommer dessutom
underrubriker som både fångar läsarens uppmärksamhet och som föreskriver
handling.

Dra ett strå till stacken kan alla göra!
Av jord är du kommen...
Vi spolar med dricksvatten! (s. 203)

Dessa rubriker anspelar också på olika fenomen som förutsätts vara kända av läsaren.
Uppmaningen och normativiteten i rubrikerna är tydlig.

Metoder som samtliga läroböcker använder för att markera viktig information är att
kursivera meningar och uttalanden eller att ställa frågor och besvara dem. Ytterligare
sätt som används för att markera huvudinformation är att anknyta till det vardagliga
genom tecknade bilder, tecknade serier och berättelser. Det vardagliga används både
som något främmande, det som ska fånga uppmärksamheten och för att knyta an till
en livsvärld. Upprepning förekommer också för att markera betydelsen av ett innehåll
eller ett budskap i samtliga böcker.

De texttyper som finns i läroböckerna är huvudsakligen beskrivande och
förklarande. Berättelser förekommer och även instruerande text, vilken påminner om
en berättelse till formen. Böckerna är rikt illustrerade med bilder, modeller och serier.
Bilderna i böckerna är huvudsakligen berättande, liksom många modeller. Dessa
modeller är tecknade och framstår som om de konkret återger ett verkligt
händelseförlopp. Modellerna kan bestå av människor, bilar och hus, i stället för de
sedvanliga rektanglarna och pyramiderna.

En typ av genre- och språkmöte förekommer i läroböckerna. I samband med
beskrivningen av opinionsbildningen i ”Samhällskunskap” visas en tecknad serie
som skildrar hur en nyhet utvecklas från händelse till den notis som läsaren möter i
tidningen. Serien kan även uppfattas som något främmande och detta främmande kan
sätta i gång funderingar. Det främmande kan även uppfattas som en signal till läsaren
om att det sägs något nytt, något som ska läras in. På ett liknande sätt förklaras
parlamentarism. Den åskådliggörs och förklaras i en analytisk text. När begreppet
parlamentarism ska förklaras, används ett fastslående språk med hjälp av ord som
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”innebär”, ”betyder” och ”skall”. Genom att dessutom ha ett uppslag med tecknade
bilder, som ska konkretisera parlamentarismen, arbetar texten ytterligare med läsarens
förståelse. Dessa tecknade bilder utgör ett brott mot det mest använda språket i
boken, varför uppslaget är ett exempel på heteroglossia.

Det förekommer flera röster i läroböckerna, men främst är det författarnas röster
som hörs. Med författarna menas här det officiella tal om demokrati som är fastlagt i
olika styrdokument men någon enstaka gång förefaller även de författare som skriver
texten höras. Övriga röster som hörs är oftast indirekta och utan källhänvisning, men
även enstaka tydliga röster hörs, som Schumpeters i ”Reflex”.

 Uttrycksformen används för att förmedla vissa värden och för att förklara både
makt och demokrati. Många fastslående uttryck används för att övertala läsaren om
olika förhållanden. Ord som ”är”, ”har”, ”har varit”, ”alltid” och ”alltså” används
ofta för att fastslå fenomen och relationer. Nedanstående citat är endast ett exempel
på hur texten kan vara utformad.

Individen är bara ett instrument för kollektivet (staten) och saknar varje självständighet,
eget värde. (Samhällskunskap, 1991, s. 42)

Läsaren får här helt klart för sig hur individen betraktas i en totalitär ideologi. Orden
”är”, ”bara” och ”varje” slår fast hur individen betraktas. Texten kan också vara
analytisk som när demokrati beskrivs. Då räknas ett antal viktiga kännetecken upp
vilka karakteriserar demokrati. Dessa kännetecken slås fast genom att betona att
demokrati har dessa kännetecken. Dessutom rangordnas ofta dessa kännetecken
indirekt genom att de följer på varandra uppifrån och ned. Detta kan ge ett hierarkiskt
intryck som förmedlar att det översta ordet är överordnat de nästföljande.

Läroböckerna använder i första hand de fastslående uttrycken i samband med en
beskrivning av demokrati och valdeltagande. Det står sålunda klart att demokrati och
valdeltagande är det mest väsentliga för samhället under denna tidsperiod. Däremot
kan texterna i samband med beskrivningar av andra fenomen som
utomparlamentariska aktioner både övertala och övertyga om hur dessa fenomen ska
betraktas. Det lämnas genom sådana resonemang en större möjlighet för läsaren att
själv ta ställning till fenomenen. Samtidigt så går budskapet i läroböckerna ut på att
medborgarna ska följa de demokratiska spelreglerna och avstå från dylika aktioner.

Andra språkliga uttryck är bruket av ”vi”, ”du” och ”man”. ”Du” används mest
i samband med uppmaningar och i arbetsuppgifter, där eleverna ska utföra något. I
”Samhällskunskap” vänder sig boken direkt till läsaren genom att använda ”du” i
alla inledningar till avsnitten ”Här får du lära dig” och ”Här får du diskutera”.  Ordet
”vi” används för att dra in läsaren i en gemenskap, vilken under den här perioden
mest handlar om gemenskapen som svensk medborgare. ”Millennium” använder ofta
dylika ord medan ”Reflex” och ”Samhällskunskap” har ett mer distanserat språk,
trots att ”Samhällskunskap” vänder sig direkt till läsaren i sina inledningar av
kapitlen.

Skrattet används främst i ”Samhällskunskap” och ”Millennium”. En del av de
rubriker som används i ”Millennium” kan locka till skratt eller medföra att det
beskrivna fenomenet närmas vardagsvärlden. För att förstå anspelningarna förutsätts
en viss kunskap eller erfarenhet. Rubriken ”The Winner takes it all” borde föra



195

beskrivningen av majoritetsvalet närmare läsaren genom anspelningen på ett känt
musikstycke. Den sexuella anspelningen som finns i rubriken ”Storleken har
betydelse” kan vara oavsiktligt, men detta  sätt att uttrycka sig om storlek har
använts i olika reklamkampanjer, just för att det har en sexuell anspelning. Det finns
endast sex karikatyrer i ”Samhällskunskap”, men det är många för den här perioden.
Dessutom fungerar de tecknade bilderna som skratt genom att föra texten närmare
vardagsvärlden och delvis ifrågasätta den.

De flesta arbetsuppgifterna har en reproducerande karaktär, vilket medför att de
flesta frågor och uppgifter kan ses som slutna. Ett givet svar sökes och det svaret
återfinns i lärobokens text. Det förekommer en del öppna diskussionsfrågor. Runt
25% av frågorna och uppgifterna kan sägas vara öppna, vilket är en relativt hög
procentandel. Arbetsuppgifternas karaktär återspeglar den fördelning mellan
monolog och dialog som återfinns i läroböckerna. Ett monologt uttryckssätt
motsvaras av reproducerande och slutna frågor, medan det dialoga uttryckssättet
motsvaras av de öppna diskussionsfrågorna. I böckerna påbjuds visserligen ett sätt
att tänka kring demokrati och ett sätt att handla demokratiskt, men det förekommer
också möjligheter till en egen reflektion och ett eget ställningstagande. I
”Millenniums” BC-del förekommer det en hel del utmanande frågor och uppgifter.

De tre läroböckerna tycks vända sig till olika läsare. ”Samhällskunskap” vänder
sig främst till en läsare som både vill lära sig och diskutera olika frågor. Det rör sig
således om en läsare som gärna handlar men som även försöker sig på att förstå
komplicerade teoretiska resonemang. ”Reflex” vänder sig i första hand till en läsare
som kan förstå vetenskapliga resonemang och abstrakta modeller. Detta blir mycket
tydligt om en jämförelse görs mellan ”Reflex” skriven för de teoretiska linjerna och
”Reflex A” skriven främst för yrkesprogrammen. En bild av ett
kommunikationsförlopp i ”Reflex” framställs på ett abstrakt sätt medan en bild i
”Reflex A”, som ska återge samma kommunikationsförlopp, är mer anknuten till
vardagslivet (fig.26 och 27). ”Millennium” vänder sig både till personer som har ett
teoretiskt intresse och personer utan detta intresse genom att den består av två olika
delar. A-kursens innehåll är mer vardagsanknutet och ger exempel på hur frågor ska
lösas i vardagen. Olika anspelningar i boken visar dock att en hel del förkunskaper
förutsätts i båda delarna, varför boken som helhet främst vänder sig till en välutbildad
läsare. Läroböckerna vänder sig främst till unga män, vilket tydliggörs i bildmaterialet.
Det finns flest män på bilderna och de kvinnor, som förekommer, är sällan politiskt
aktiva. ”Millennium” har en något jämnare fördelning av män och kvinnor på
bilderna, som oftare återger vardagliga situationer.

Tematisk analys

Förmyndarskap eller empowerment
Temat förmyndarskap eller empowerment framträder både explicit och implicit i
texten. Explicit återges temat genom att makt- och ledarskapsfrågor lyfts fram och
betonas. Medborgarna beskrivs både explicit och implicit som oengagerade,
okunniga och i behov av ledning. I sådana frågor ges förmyndarskapet företräde men



196

texterna är motsägelsefull. Medborgarnas engagemang och förmåga lyfts fram och
diskuteras inom flera avsnitt, främst i samband med att social rättvisa och valfrihet
behandlas, men även i samband med att aktioner och civil olydnad belyses.
Förmyndarskapet framträder implicit i den tolkning av demokrati som görs.
Innebörden i demokrati slås helt enkelt fast och det lämnas inget utrymme för läsaren
att diskutera eller reflektera över demokratin och dess problem. Bildmaterialet
förmedlar också förmyndarskap genom att ofta återge ledare som tornar upp sig över
betraktaren men ibland förekommer det bilder på aktiva människor som demonstrerar.
Bilderna är då antingen framställda utifrån en hög vinkel så att betraktaren ser ner på
demonstranterna eller så befinner sig betraktaren på lagens sida, mittemot
demonstranterna.

Det som tydligast fokuseras kring demokrati, under perioden, är den politiska
demokratin. På ett fastslående sätt skrivs det att demokrati är en metod att fatta
beslut.

Enligt den här definitionen innebär demokrati helt enkelt en metod att fatta beslut. Om de
sex punktade bestämmelserna följs, kan man vara säker på att beslut tas på ett
demokratiskt riktigt sätt  (Reflex, 1995, s. 115)

Orden ”innebär” och ”helt enkelt” meddelar läsaren att demokrati inte kan betyda
något annat, samtidigt kan orden ”enligt den här definitionen” tyda på att det skulle
kunna finnas fler definitioner. I ”Samhällskunskap” meddelas det att eleverna via
boken får lära sig vad som utmärker en demokrati samt hur den fungerar och även här
slås det fast att demokrati är en beslutsmetod. Dessutom behandlar boken frågan om
varför demokratin ibland kan upplevas som en skendemokrati. Detta hör då ihop med
medborgarnas bristande engagemang, som slås fast redan i inledningen till
demokratiavsnittet. Längre fram i texten diskuteras denna brist på engagemang med
hjälp av almstriden. Här är diskussionen mer öppen och läsaren ges en chans att själv
ta ställning till medborgarnas möjlighet att påverka. Först ställs en öppen fråga om
medborgarna verkligen utnyttjar sina möjligheter att påverka eller om den demokrati
som finns bara är en skendemokrati. Därefter frågas det om beslutet att hugga ner
almarna var riktigt.

Var beslutet riktigt? I Stockholm hade kommunfullmäktige beslutat att almarna i
Kungsträdgården skulle huggas ner för att lämna plats åt en tunnelbanestation. Detta
ledde till att tusentals människor ställde upp och kämpade för att rädda almarna undan
motorsågarna. Ett regelrätt slag stod en natt i maj 1971 mellan demonstranter och polis.
Almarna står fortfarande kvar. Och det gick lika bra att lägga tunnelbanestationen ett
stycke därifrån  (Samhällskunskap, 1991, s. 46)

Ett indirekt svar på frågan ges, när det konstateras att tunnelbanestationen faktiskt
lades en bit därifrån, men diskussionen tar inte slut här utan läsarna uppmanas
dessutom att diskutera om avståndet är för långt mellan politiker och medborgare.
Denna typ av problematisering, liksom all problematisering är relativt ovanlig. Det blir
här synligt att det handlar om en konflikt mellan ett demokratiskt fattat beslut och
medborgarnas önskemål och eleverna ombeds att själva ta ställning till problematiken.
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En intressant notering kan göras och det är att händelsen faktiskt är 20 år gammal,
men den används alltjämt för att diskutera medborgarnas möjligheter att påverka.

Denna problematik behandlas även i ”Millennium”, dels på samma sätt genom att
visa en bild på en ung flicka som protesterar vilt mot polisers agerande under en
demonstration, dels på ett något annorlunda sätt  i samband med ett försvar för den
representativa demokratin.

Hur ska den enskilde individen kunna känna sig delaktig i beslutsfattandet annat än på
valdagen? Vad händer med den enskilde medborgarens inflytande då landet styrs av
folkets politiska representanter?
   Som enskild medborgare är man mer medveten om att man styrs än att man styr. De
röstberättigade i Sverige är cirka 6,5 miljoner, vilket innebär att varje röstberättigad
medborgare egentligen har 1/6,5 miljondels del av makten över de beslut som riksdagen
fattar. Att få den enskilde delaktig i de demokratiska besluten är ett av demokratins stora
problem. Om alla propositioner  och motioner (tillsammans cirka 4 000 per år) skulle
avgöras genom folkomröstning skulle det vara omöjligt för den enskilde att sätta sig in i
alla frågor  (Millennium, 1998, s. 299)

Här framställs på ett mycket övertygande sätt hur svårt det är för den enskilde att
kunna påverka beslut, samtidigt som texten övertalar läsaren om att det direkta
inflytandet är omöjligt. Att läsa 4.000 propositioner och motioner känns förstås inte
särskilt lockande. En fråga om hur riksdagsmännen hinner med smyger sig
underförstått in i läsningen, men den tas inte upp till behandling just här. Samma
budskap förs fram genom en diskussion om civil olydnad.

När de som bestämmer fattar ”fel” beslut eller inte beslutar alls kan ibland gatans
parlament ta över (Millennium, 1998, s. 95)

Detta är en bildtext som åtföljer bilden på den skrikande flickan som grips av poliser. I
citatet markeras att den aktion som flickan utför inte är accepterad genom två olika
tekniker. Citationstecknet över ordet ”fel” markerar att det beslut som betraktas som
fel, endast är fel ur ett perspektiv. Dessutom talas det om ”gatans parlament”, ord som
egentligen pekar mot att brottslingar styr förhållandena på gatan. Längre fram i
texten talas det även om civil olydnad på ett motsägelsefullt sätt. En bild på Gandhi
vid spinnrocken är placerad på ideal plats, vilket tyder på att civil olydnad kan ses
som ett positivt fenomen, så länge inte våld används. Dessutom finns det en bild på
pensionärer som demonstrerar med en åtföljande bildtext som lyder: ”Till och med
pensionärer kan tänka sig att demonstrera”. Bilderna motsäger det uttalande och den
definition som ges av civil olydnad.

Civil olydnad är lagbrott som någon begår eller uppmanar andra att begå därför att den
anser att sakfrågan har ett högre moraliskt värde [...] Miljöorganisationen Greenpeace
bryter ofta mot lagen i sina aktioner, men har trots det ett stort stöd hos folket.
(Millennium, 1998, s. 110)
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Orden ”lagbrott”, ”anser” och ”trots det” visar att den officiella rösten inte vill att
medborgarna ska ägna sig åt civil olydnad. Inte ens anspelningen på ”ett högre
moraliskt värde” gör saken bättre, då demokrati under innevarande period endast
förknippas med regler.

Maktfrågor relateras till medborgarnas möjlighet att påverka och en diskussion förs
med hänvisningar till maktutredningen och maktpyramiden. En fråga som ställs och
besvaras i texten rör maktens gränser.

Vem ska ha politisk makt och vilka är den politiska maktens gränser?  (Millennium,
1998, s. 95)

Samtliga böcker är överens att demokrati ursprungligen betydde folkvälde och att all
makt ska utgå från folket, men vad detta egentligen innebär diskuteras endast implicit
i läroböckerna. Svaret på ovanstående fråga ges explicit och det är att folket utövar
sin makt genom valet och genom sin kontrollfunktion, vilken består både i
valdeltagande och en besvärsrätt. Det talas även om folkviljan och att den skall vara
styrande för de politiska beslut som fattas. Under innevarande period används
folkviljan synonymt med det allmänna bästa, som innebär att följa givna regler och
hålla ett ingånget avtal.

Den genom fördraget konstituerande statsmakten sträcker sig aldrig utöver hänsynen till
det allmänna bästa. - ”Det allmänna bästa” kan alltså sägas vara en definition på
statsmakten.
[...]
Fördraget består i att alla medlemmar avyttrar sina rättigheter till samhället. [...]
Kännetecknande för tankarna om ett samhällskontrakt var också skyldigheten att hålla
ingångna avtal. (Samhällskunskap, 1995, s. 49-50)

En öppen fråga ställs därför huruvida medborgarna är maktlösa under mellantiden.

Hur ska den enskilde individen kunna känna sig delaktig i beslutsfattandet annat än på
valdagen? Vad händer med den enskilde medborgarens inflytande då landet styrs av
folkets politiska representanter? (Millennium, 1998, s. 299)

Den skrivna lärobokstexten ger sken av maktlöshet medan några bilder ger
betraktaren en maktposition. Samtliga bilder på riksdagen och riksdagsledamöter är
framställda på ett sådant sätt att betraktaren kan sägas ha makt över det betraktade.
Detta stämmer ju med regeringsformens utsaga att all makt utgår från folket och att
riksdagen är folkets företrädare. Samtidigt framställer bilden betraktaren som just
betraktare. Den politiska världen befinner sig på långt avstånd från betraktaren.
Statsministern framställs oftast som överordnad och i maktposition i förhållande till
betraktaren. I ”Millennium” förekommer det en intressant bild av statsministern i en
talarstol (fig.17). Persson framställs som överordnad betraktaren, medan en ansiktsbild
av Persson på en filmduk framstår som än mer överordnad. Den tornar upp över
Persson själv. Detta skulle kunna implicera att det givna och kända innebär en större
makt åt statsministern, medan det nya och okända kan medföra en minskad makt. I
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”Millennium” inleds avsnittet om vem som har makten i samhället med en stor bild av
en pyramid,  placerad mitt på sidan. Pyramiden är den maktpyramid som enligt
professor Adler-Karlsson konkretiserar styret av samhället. Överst i toppen finns
statsministern och underst finns massan, som endast har rösträtten som
maktinstrument. Den åtföljande texten betonar denna maktuppdelning.

En liten grupp aktiva styr över en mängd passiva  (Millennium, 1998, s. 111)

Det är just denna bild av det svenska samhället som förmedlas till läsaren via text och
bild under innevarande period. Ett sådant uttalande leder dessutom tankarna till att
en politisk elit styr landet. Ett liknande resonemang förs i ”Reflex” men nu berör
frågan mer demokratins gränser.

Demokratin förutsätter ett samhälle som visar förståelse och tolerans mot oliktänkande
samt respekt för människovärdet. Men vad händer när folket inte visar den ”rätta”
förståelsen? Det vanliga svaret är nog att den representativa demokratin bör lösa den här
typen av konflikter genom att de valda ledamöterna med ett visst tålamod ska försöka leda
opinionen  (Reflex, 1995, s. 121)

Uttalandet visar att staten genom politikerna bör leda medborgarna på rätt väg och
därigenom vara demokratins väktare. Åsiktsfrihet är visserligen en kärna i demokratin,
men vilka åsikter som helst är inte tillåtna. Det blir tydligt att det råder en strid om
vilka åsikter som ska vara tillåtna och hur staten ska agera mot otillåtna åsikterna.
Både bild och text återspeglar denna kamp.

Det demokratiska samhället kan aldrig visa sig tolerant mot terrorister och rasister utan
måste ta avstånd från dessa. Men i demokratiska stater som Sverige råder mötes- och
demonstrationsfrihet. Det innebär att också nynazistiska organisationer i princip har rätt
att hålla torgmöten eller demonstrera för sina åsikter, bara de håller sig inom lagens
gränser och inte t.ex. gör sig skyldiga till hets mot folkgrupp. Man kan uttrycka det så att
dessa organisationer kan utnyttja demokratin för att avskaffa den! Men det demokratiska
samhället får endast ta till demokratiska metoder i kampen mot terrorister, rasister och
andra demokratins fiender. Reflex, 1995, s. 121)

Diskussionen utvidgas även till att gälla utomparlamentariska aktioner. Som synes ger
texten ingen ledning till att förstå vilka demokratiska metoder som kan användas för
att bemöta demokratins fiender. En bild kan åskådliggöra denna motsättning mellan
åsiktsfrihet och att bemöta icke-demokratiska yttringar (fig.18). I samband med texten
förekommer en bild på ideal plats, vilken framställer en ung man med ansiktsmask och
blicken riktad rakt mot betraktaren. Blicken är avvisande men avståndet till mannen
är relativt kort. Mannen sägs vara en Sverigedemokrat som demonstrerar på  Gustaf
Adolfdagen. Den svenska flaggan som hålls av mannen pekar mot vänster, det givna
och kända och den unge mannen står på det nya och okändas plats. Bilden kan
uppfattas som mångtydig, dels för att mannen blickar ut mot betraktaren, vilket kan
innebära att denne begär något av betraktaren. Detta skulle kunna vara en inbjudan,
speciellt med tanke på det korta avståndet, men mannen ser skräckinjagande ut och
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blicken är kall och avvisande. Mångtydigheten uppstår snarare genom den ideala
placeringen. Placeringen kan innebära ett sätt att visa åsikts- och mötesfriheten,
speciellt som texten under bilden kan  läsas som det reala och denna text handlar om
möjliga inskränkningar i fri- och rättigheterna. Då skulle bildens placering visa att
åsikts- och mötesfrihet i princip råder, och texten, det reala, visar att inskränkningar
kan göras. Mannen på bilden är dessutom fotograferad utifrån en jämlik, nästan låg,
vinkel, vilket framställer honom som om han hade makt över betraktaren.
Föreställningen om att mannen har makt tillsammans med den avvisande och kalla
blicken framställer ett potentiellt hot, ett hot riktat mot den allmänna ordningen.

Medborgarna beskrivs i läroböckerna som mindre kunniga och i behov av
kunskap. Endast genom att medborgarna får kunskaper kan de tänka förnuftigt,
förhålla sig kritiska till information och göra självständiga bedömningar. Det är just
bristen på kompetens som utgör orsaken till att medborgarna inte har så stort
inflytande på samhällets gestaltning. Dessutom förklaras demokratins dilemma, de
oengagerade medborgarna, med att de politiska frågorna är för svåra och
komplicerade för medborgarna. Utbildning förs därför fram som central för
demokratin.

En orsak till att många människor kanske skräms bort från politiken är att de politiska
frågorna har blivit alltmer komplicerade och svåra att förstå för den enskilde medborgaren

Att diskutera
För att en demokrati skall fungera är det viktigt att alla medborgare får utbildning - inte
bara lär sig läsa och skriva utan också skaffar sig kunskaper om samhällslivet förr och nu.
Varför kan man säga att insikt bör gå före åsikt? ( Samhällskunskap, 1991, s. 47)

Detta citat kan ställas mot ett citat av Schumpeter som ”Reflex” väljer att lyfta fram.

”...väljarnas önskemål ofta är påfallande ointelligenta, trånga och egoistiska och det kan
vara svårt för alla att förstå varför vi bör dyrka detta helgonskrin (dvs demokratin) när det
gäller politiska beslut” (den amerikanske statsvetaren Joseph Schumpeter)  (Reflex, 1995,
s. 120)

Citatet är tänkt att leda till en diskussion kring väljarnas möjlighet att nå en
åsiktsrepresentativitet i riksdagen och om det är önskvärt. Det är ändå typiskt för den
inställning till medborgarnas förmåga, som kommer till uttryck i läroböckerna under
denna period. Schumpeters resonemang förs vidare i texten och där påstås det att de
valda representanterna är mer kunniga.

Valda representanter har större möjligheter att få överblick och kanske större politisk
mognad än väljarna. Med en indirekt demokrati blir besluten helt enkelt av högre kvalitet
(Reflex, 1995, s. 120)

Samma tema återkommer vid diskussionen om folkomröstningar, där medborgaren
påstås tveka inför förändringar. Dessutom sägs det, utan att hänvisa till Schumpeter,
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att de valda ledamöterna med tålamod måste leda opinionen i en viss riktning. Detta
uttalande kan sättas mot påståendet att demokratins viktigaste kännetecken är att få
tänka fritt och uttrycka sina åsikter. Det visas ingen större tillit till medborgarnas
kunskap och förmåga och just därför pläderas det för att medborgarna ska utbilda sig.
Kunskap om de demokratiska spelreglerna och om samhällets organisation är en
förutsättning för att medborgarnas åsikter ska kunna tas på allvar. Samtidigt hävdas
det att medborgarna måste visa ett eget ansvar och en egen kraft. En motsägelsefull
attityd till medborgarna blir här tydlig.

Social rättvisa eller valfrihet
Temat social rättvisa eller valfrihet belyser två samhällsfenomen som är utmärkande
för 1990-talet, en krympande ekonomi och valfrihet åt medborgarna. Den krympande
ekonomin nödvändiggör en minskning av statliga utgifter. För de flesta länder
innebär det lägre ambitioner för välfärden. I Sverige påbörjas en nedskärning av olika
sociala åtaganden och det är främst denna nedskärning som behandlas i periodens
läroböcker. Temat tydliggör den konflikt som finns mellan ett individ- och ett
gemenskapsperspektiv och nu får individperspektivet företräde. Gemenskapen i form
av social jämlikhet och rättvisa tonas ner, vilket leder till en bild av att folkhemmet
raseras. Den minskade välfärden motiveras på olika sätt i texterna, främst genom att
betona individens valfrihet. Ett annat motiv som framhävs är de ökande kostnaderna
för det sociala nätverket och de därmed sammanhängande skatterna. Den höga
skattenivån förs fram som ett problem, men mest som ett problem för EU, som vill
införa en lägre skattenivå i Sverige. Implicit läggs här skulden för ett krympande
socialt nätverk på EU. Texterna handlar sålunda i hög grad om att försvara och
motivera sociala nedskärningar men detta görs på lite olika sätt i läroböckerna.
Samtliga läroböcker för fram den svenska modellens för- och nackdelar men jag väljer
att belysa resonemangen i böckerna var för sig.

I ”Samhällskunskap” används karikatyrer för att problematisera modellens brister.
En av karikatyrerna anspelar på den offentliga sektorns storlek och möjligheten att få
arbete inom denna (fig.20). En vuxen man frågar en liten flicka vad hon ska bli när
hon blir stor och flickan svara att hon ska bli någonting i den offentliga sektorn.
Karikatyren är placerad längst ner på uppslagets ena sida, medan den text som
karikatyren egentligen hör ihop med återfinns längst ner på andra sidan av uppslaget.
På så sätt skapas en viss distans mellan karikatyren och texten, varför läsaren kanske
inte uppmärksammar att karikatyren egentligen ska övertala läsaren om att det finns
en målkonflikt i en stor växande offentlig sektor. Texten upplyser läsaren om att en
stor offentlig sektor innebär en hög skatt, samtidigt som den ger arbete. En annan
karikatyr återger Pomperipossaeffekten (fig.21). Marginalskattens avigsidor förs fram
i texten, vilket också karikatyren gör, men dessutom stöder karikatyren ett uttalande
om att höginkomsttagare har möjlighet att komma undan effekten genom att ta lån.
Karikatyren ifrågasätter både marginalskatten och kända personers agerande och
kommer mycket nära vardagsvärlden, då den diskuterar välkända fenomen.
Ytterligare en tidstypisk karikatyr återger två män som samtalar och den ene viskar till
den andre att det måste vara något skumt med Nilssons, eftersom de klarar sig utan
bidrag (fig.22). Denna karikatyr ifrågasätter de ökande transfereringarna. Ett ökande
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antal medborgare fick bidrag av olika anledningar mot slutet av 1980-talet, samtidigt
som allt fler nyheter om att människor utnyttjade bidragssystemet kom. Texten
behandlar främst den växande administration och den rundgång som det innebär att
betala tillbaka pengar, som redan betalts in i skatt. Med hjälp av karikatyrer försöker
”Samhällskunskap” återspegla diskussionen om den offentliga sektorns brister.

I ”Reflex” förs främst en diskussion om vilken karaktär ekonomiska och sociala
rättigheter har. Genom att hänvisa till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och
regeringsformen kan texten slå fast att dylika rättigheter endast har
målsättningskaraktär. Därmed kan nedskärningar inom den sociala sektorn motiveras.
Som ett exempel på välfärd lyfts den svenska modellen fram och kontrasteras mot det
nya, där individen själv tar ansvar för sin välfärd. En berättande bild visar ett
träningsinstitut med två tränande flickor och den text som åtföljer bilden talar om en
förmåga att själv ta tag i situationen och starta eget företag.

Stora delar av ”Millennium” används för att bygga upp ett försvar för ett minskat
socialt nät. Redan i bokens början lyfts en fråga fram: ” Hur kunde det gå så här...?
och denna fråga besvaras i olika avsnitt som berör arbetsmarknaden, socialpolitiken
och ekonomin. Det sägs dessutom att det sociala skyddsnätet inte längre kan bära
kostnaderna för alla som behöver hjälp och att begreppet välfärd måste omdefinieras.
Historiska återblickar ges i form av en beskrivning av folkhemmets och den sociala
välfärdens uppbyggnad från 1930-talet och framåt. Mellanperioden (1970-1990) sägs
handla om vad staten kan ge och vilka som kan få av staten, medan den nya tiden
främst handlar om statens sparande och individens eget ansvar. Texten beskriver
dessutom individens privata affärer, skadeståndslagen, försäkringar och familjerätt.
Dessa moment följer direkt efter ett yttrande i texten, att individen måste klara sig
själv i större utsträckning, varför det ser ut som texten ger upplysningar om hur
individen ska kunna klara sig själv. 1990-talet beskrivs som en omprövningens tid
och nu dyker den första tveksamheten upp i texten. Efter att ha belyst att det inte
längre finns några ”heliga kor”, dyker en mening upp som låter som en implicit kritik
mot nedskärningarna.

Alla former av besparingar tycks numera vara möjliga ( Millennium, 1998, s. 25)

Därefter kommer så texten fram till individens eget ansvar. Antonia A:son Johnson
visas i bild och det sägs att hon är en opinionsbildare med ett socialt engagemang.

Det krympande välfärdssystemet leder till ett ökat ansvar för oss som enskilda individer
[...] En av förutsättningarna för att en person ska kunna ta ett ökat ansvar är att personen
själv har råd att betala sina försäkringar [...] Den politiska striden handlar om
gränsdragningen mellan samhällets ansvar och den enskildes, i frågor som rör ekonomisk
och social grundtrygghet (Millennium, 1998,  s. 26)

Ovanstående citat visar i klartext att striden handlar om vem som ska ha ansvar för
den sociala välfärden. Budskapet i texterna kring social rättvisa är att var och en ska
ta ansvar för sin egen trygghet och att ideella organisationer kan arbeta för de mest
utsatta.
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Varje avsnitt i boken som handlar om en nedskärning av det sociala skyddsnätet
eller som handlar om att medborgarna möts av ett problem, besvaras med ett nytt
avsnitt som handlar om vad medborgaren själv kan göra. Ett kort avsnitt om den
svenska modellen som ett minne och med tabeller som visar en hög arbetslöshet följs
av ett avsnitt om företag i olika former. Det är som om texten säger: ”arbetslös - ja,
men starta då ett eget företag”. Ett avsnitt om svensk ekonomi under ”det glada
1980-talet” följs av ett avsnitt om 1990-talets ekonomiska kris med ett delavsnitt som
heter ”Staten måste städa upp”. Det nya samhället blir också en välfärdsstat om var
och en tar sitt ansvar och bidrar till sin egen välfärd, eftersom staten inte längre har
medel att garantera allas välfärd.

Särskiljandet
Temat särskiljandet framträder alltjämt i texten. Historiska referenser som framställer
Sverige som ett land med en urgammal demokratisk tradition återkommer nu. Den
svenska demokratin avgränsas också gentemot diktaturer och gentemot länder som
har en lägre social och kulturell nivå.

En av avgränsningarna handlar just om den sociala och kulturella nivån i ett land.
Indien framhävs i ”Reflex” som ett annorlunda land i och med att landet klarar av att
hålla fast vid demokratin trots stor analfabetism.

Självklart har demokratin i ett sådant land sina brister, men det anmärkningsvärda är att
Indien håller fast vid demokratin som princip och inte, som många andra fattiga länder
hemfaller åt diktaturen. (Reflex, 1995, s. 116)

Indien framstår sålunda som ett annorlunda land, värt beröm för sin ihärdighet att
behålla en demokratiprincip. Samtidigt beskrivs landet med ord som gör att det
framställs som om dess demokrati är sämre än den svenska. Ord som ”självklart”,
”brister”, ”sådant” och ”anmärkningsvärda” leder tanken till ett land som uppvisar
många brister. Genom denna jämförelse kan den svenska demokratin framstå som om
den har mindre brister, eftersom Sverige varken är ett fattigt land eller har en stor
analfabetism.

De kännetecken på en diktatur som framhävs och som förs fram som motpoler till
demokrati är främst maktkoncentration, våld och hot, hård censur och en statspolis
som upprätthåller en hård kontroll. Yttrande-, tryck- och mötesfrihet saknas, liksom
valhemlighet och flera partier att välja mellan. Bilder som illustrerar diktaturer visar till
exempel Berlinmuren, poliser som ingriper mot demonstranter och demonstrerande
mödrar som saknar sina försvunna män eller söner. Gränsen mellan en diktatur och en
demokrati kan bli svår att upprätthålla när bilder jämförs. En bild som visar en gripen
demonstrant i en diktaturstat (fig.23) kan jämföras med bilder på demonstranter som
möts av polisbrutalitet i en demokratisk stat (fig.24) och det blir då svårt att se någon
skillnad. De flesta bilder som återger icke-demokratiska rörelser visar fenomen från
andra länder, som korsbränning i USA och fundamentalistiska soldater i Algeriet. De
hotfulla fenomenen i Sverige återges med en bild av Bert Karlsson och Ian
Wachtmeister i riksdagen. Med rubriker som ”Högerextremism - ett hot mot
demokratin?” lyfts problematiken fram, men de motverkas av en diskussion om civil
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olydnad och bild på Gandhi. Det sägs också klart att ungdomar i Sverige visar ett
stort motstånd mot antidemokratiska strömningar. Implicit framstår därför de svenska
antidemokratiska rörelserna som mindre hotfulla.

Ytterligare ett sätt att avskilja en demokrati från andra styrelseformer görs genom
att hävda att en demokrati förutsätter pluralism och fri opinionsbildning. Genom detta
uttalande ges ett argument för varför de kommunistiska staterna inte kan betraktas
som demokratiska. Demokrati förutsätter ett samhälle som tillåter oliktänkande.
Samtidigt lyfter texten fram att det finns människor som tänker alltför olika i en
demokrati och diskuterar hur dessa individer ska bemötas. Med tålamod och
förståelse ska de politiskt valda kunna visa medborgarna den rätta vägen, sägs det.

Begreppsanalys

Rättigheter
Rättighetsperspektivet diskuteras både explicit och implicit under perioden, men den
implicita diskussionen överväger. I och med att den svenska modellen och
folkhemstanken mer eller mindre försvinner under perioden, så blir
rättighetsproblematiken central. Den handlar främst om hur en social rättvisa ska
kunna åstadkommas parallellt med att staten drar sig tillbaka. Detta belyses explicit i
flera av läroböckerna, framförallt i ”Millennium” som inleds med en diskussion kring
det sociala nätverkets försvagning.

Begreppet ”välfärd” måste omvärderas. Hur detta ska omvärderas och hur problemen ska
lösas är i högsta grad en politisk fråga, där partiernas åsikter går i sär (Millennium, 1998,
s. 2)

Den implicita diskussionen blir märkbar i läroböckerna på flera sätt, bland annat
genom att valfrihet och individens eget ansvar lyfts fram, men också genom att de
stora kostnaderna för den sociala rättvisan betonas och åskådliggörs i tabeller.
Jämlikhet behandlas i mer allmänna termer i läroböckerna och i stället beskrivs
arbetsmarknad, sjukvård och utbildning. Detta kan göra det svårare för läsaren att
uppfatta att avsnittet berör jämlikhetsfrågan.

Den explicita diskussionen kring rättighetsperspektivet rör främst den tidigare
nämnda målsättningsparagrafen. I ”Reflex” nämns att regeringsformen ger ett
innehåll åt demokratibegreppet genom att ange ett antal rättigheter som medborgarna
ska garanteras. Dessa rättigheter är av tre slag; rättigheter som är en målsättning,
orubbliga rättigheter och begränsningsbara rättigheter. För att stödja denna tanke om
olika slags rättigheter och att några rättigheter endast är av målsättningskaraktär
hänvisas till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Här tas upp att FN:s
deklaration också har delat in rättigheterna i två avdelningar, medborgerliga och
politiska rättigheter, samt sociala och ekonomiska rättigheter, som har
målsättningskaraktär. Detta stödjer indirekt den svenska uppdelningen av rättigheter.

I samband med målsättningsdiskussionen förs det även fram att EU:s lagar är
överordnade de svenska lagarna och texterna uttrycker den spänning som finns
mellan nationell självbestämmande rätt och tvånget att följa överstatliga beslut. I
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”Reflex” tydliggörs denna spänning genom en berättelse om en man som
överklagade en svensk dom i Europadomstolen och vann. Genom denna berättelse
kan ansvaret för sociala och ekonomiska rättigheter föras över till olika organ inom
EU.

Frihet
Frihetsbegreppet lyfts endast fram i samband med att fri- och rättigheter samt de
politiska ideologierna beskrivs. Det är främst i ”Samhällskunskap” som
frihetsbegreppet diskuteras mer utförligt och ett försök görs att tala om den
personliga friheten. Frihetskravet lyfts fram som liberalismens mest betydelsefulla krav
och betonas genom kursivering och upprepning. Nästan exakt samma mening
återkommer med ett par sidors mellanrum.

Frihetskravet är alltså det grundläggande och mest betydelsefulla

Frihetskravet är alltså det grundläggande och mest betydelsefulla av alla krav som
liberalismen ställer (Samhällskunskap, 1991, s. 51-54)

Frihet förbinds också med ekonomi och näringsliv samt straff för brott. Begreppet
problematiseras inte och ställs inte i relation till jämlikhetsbegreppet. De delar av
frihetsbegreppet som behandlas på utförligt sätt utgörs av den fria
opinionsbildningen och föreningsfriheten. Valfrihet förs nu fram som centralt för
demokrati, jämlikhet och social rättvisa.

Åsikts- och yttrandefrihet
Avsnittet börjar som vanligt med en historisk återblick och definitioner ges på
information, propaganda och opinionsbildning. Åsikts- och yttrandefrihet förbinds
med massmedia i samtliga läroböcker och framställs som om individen inte kan
framföra sina åsikter på annat sätt än via massmedia. Samtidigt poängteras det att
anslutning till  partier, föreningar eller intresseorganisationer liksom deltagande i val
också utgör en form av åsiktsyttrande. Kommunikation och dialog i allmänhet
framställs i modeller förbundna med individen, medan massmedias kommunikation
framställs som enkelriktad och i första hand riktad till grupper av individer.

I ”Reflex” sägs fri opinionsbildning handla om rätten att tänka fritt och ha
möjlighet att framföra sina åsikter. Betydelsen av den fria opinionsbildningen blir
märkbar genom upprepning.

Fri opinionsbildning, dvs. rätten att tänka fritt och ha möjligheter att framföra sina
synpunkter, är oerhört viktigt i en demokrati
[...]
Rätten att tycka och tänka fritt är med andra ord en förutsättning för vårt lands politiska
demokrati  (Reflex, 1995, s. 78-79)
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Den fria opinionsbildning framhävs  och betonas än mer genom att kursivering
används.

Jämlikhet och rättvisa
Under perioden beskrivs jämlikhet främst som likhet inför lagen och som om jämlikhet
består i att ha en allmän och lika rösträtt. För att uppfatta om texterna säger något mer
om jämlikhet fordras en närläsning och att vissa moment relateras till andra moment.
Ett jämlikhetsperspektiv måste till exempel relateras till avsnitt om arbetsmarknad och
utbildning. Det fordras en inträngande läsning för att uppfatta dessa sammanhang.
Jämlikhet är ett begrepp som tas för givet i läroböckerna och därför inte diskuteras.

 Detsamma gäller begreppet rättvisa som i första hand handlar om social rättvisa. I
svenska läroböcker tycks dessa två begrepp, jämlikhet och social rättvisa, bli
synonyma, åtminstone nämns de i likartade sammanhang på ett synonymt sätt. De
sociala rättigheterna handlar om människors lika värde, rätten till utbildning, arbete
och bostad, lika rättigheter mellan män och kvinnor, minoriteters möjligheter att
behålla och utveckla sitt eget kulturliv och den enskildes personliga, ekonomiska och
kulturella välfärd. Rättigheterna beskrivs som oerhört omfattande och innehåller både
ett rättvise- och jämlikhetsperspektiv, inte bara ett välfärdsperspektiv.

Solidaritet och samhörighet
Läroböckerna skriver inte explicit om solidaritet mer än i samband med en
presentation av olika ideologier. I samband med ett avsnitt om liberalismen framhävs
socialliberalismen och den solidaritet som innebär att de svaga och utslagna i
samhället ska få stöd. Konservatismen och dess variant av solidaritet förknippas med
Disraeli och dennes idéer om att de välbeställda ska hjälpa de mindre bemedlade.
Disraeli påstås utgå från ett hierarkiskt samhälle i sina solidaritetstankar, varför den
konservativa välfärden sägs vara paternalistisk. Implicit sägs förstås att den
socialliberalistiska solidariteten inte är paternalistisk. Skillnaden mellan socialliberalism
och den något negativt framställda konservativa inställningen att hjälpa de
nödlidande framgår inte klart. Även i samband med beskrivningen av socialismen lyfts
en fördelningstanke och ett stöd åt de svaga fram. Nu sägs det dock vara nödvändigt
med en omstrukturering av ekonomin. I beskrivningen jämställs socialismen med
konservatismen i det att båda var emot liberalismen. Skillnaden dem emellan handlar
främst om synen på ekonomi  och den omfördelning av resurser som socialismen
ansåg vara nödvändig. Detta är de explicita tankar om solidaritet som nämns, men
samtidigt beskrivs solidariska handlingsätt i läroböckerna.

För att den nya välfärdsstaten ska kunna fungera måste medborgarna hjälpa
varandra. Detta framgår tydligt i ”Millennium” som lyfter fram en ansvarsideologi
och i bild och text för fram Antonia A:son Johnssons ideella arbete för de nödlidande.
Denna form av solidaritet påminner mycket om den solidaritet som de konservativa
påstås verka för. I stort sett har allt tal om en progressiv skattepolitik som på ett
solidariskt fördelar resurser försvunnit. I stället framhävs det att Sverige har höga
skatter och att detta måste förändras.  Staten ska dock fortfarande träda in och hjälpa
de utsatta, främst de som inte själva har möjligheter att skaffa sig socialförsäkringar.
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Makt och maktbegränsning
Makt och maktbegränsning behandlas på ett mer indirekt sätt i två av läroböckerna,
men i ”Millennium” är makt en central fråga. I ”Millennium” definieras makt utifrån
Maktutredningens beskrivning. Makt sägs vara detsamma som möjligheter att
påverka och att medborgarna därför har ganska liten makt. Den huvudsakliga
möjligheten för påverkan för medborgarna är ju att rösta och detta sker endast vart
fjärde år.

Genom att referera till maktutredningens resultat, lyckas texten visa att
maktkoncentrationen är stor i Sverige. Hur kan nu läroböckerna förklara varför denna
maktkoncentration inte innebär en diktatur, då ett av kännetecknen på en diktatur
sägs vara maktkoncentration? I ”Millennium” förs det fram som argument att den
viktigaste demokratifrågan inte handlar om maktkoncentration, utan hur makten
används och om medborgarna upplever att de kan påverka. Samhället påstås vara
styrt av lagar som inte ens de styrande kan bryta mot och detta sägs ge medborgarna
en rättssäkerhet och trygghet. Besvärsrätt och möjligheter att överklaga framstår
därför som en makt- och kontrollfaktor för medborgarna. De är inte helt i händerna på
de styrande. Folket väljer dessutom fritt, vilka de vill ha vid makten och valet framstår
i texterna som en maktfaktor. I Sverige förekommer det även fler maktgrupper, så
antal är ett nyckelord i avskiljningen. Pluralism framhävs ju som en förutsättning för
demokrati och pluralism bygger på att makten fördelas och sprids på olika grupper.
Frihet och rättssäkerhet förs fram som andra nyckelbegrepp. Det som främst skiljer
demokrati från diktatur i texten är den maktbegränsning som ofta finns inskriven i
författningen.

Statens roll
De principer som ligger till grund för statens utformning är desamma som tidigare, men
de som främst lyfts fram är demokratin och den fria opinionsbildningen. De uppgifter
som staten har tilldelats under perioden mynnar alla ut i ett skydd för det allmänna
bästa, som innebär att följa de demokratiska spelreglerna eller att hålla ingångna avtal.
Spelreglerna påminner i hög grad om de principer som gäller för statens utformning
och kan ses som en utveckling av den demokratiska principen. Vissa fri- och
rättigheter ska garanteras jämsides med vissa inskränkningar. Inskränkningar i
rättigheterna får dock endast göras om det är absolut nödvändigt för demokratins
bevarande. De sociala och ekonomiska rättigheterna har däremot karaktären av en
målsättning och detta gör att staten kan träda tillbaka en aning. Dessa rättigheter
behöver ju inte förverkligas.

Statens roll under denna period består främst i att leda folkopinionen mot ett visst
håll och därmed vara demokratins väktare. För denna uppgift behövs ingen stor stat
utan flera av statens uppgifter kan nu läggas över på medborgarna själva. Detta gäller
framförallt vissa sociala, ekonomiska och kulturella frågor. Problematiken kring
statens roll och storlek handlar sålunda om en balansgång mellan att lämna större
individuell frihet, främst valfrihet, och att inte minska stödet för de mest behövande
medborgarna.
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Medborgarnas roll
Medborgarnas roll både ökar och minskar under perioden. Vad som överväger, en
minskad eller ökad roll, avgörs av det perspektiv som väljs, när medborgarnas roll
betraktas. Studeras medborgarnas roll i relation till olika organisationer, så har
möjligheterna till inflytande och påverkan minskat, åtminstone om lärobokstexter
studeras. Under innevarande period beskrivs medlemskap i både organisationer och
partier på ett mer implicit sätt. Den explicita behandlingen av ett sådant medlemskap
tilldelas ett mycket litet utrymme. Detta blir märkbart vid en jämförelse mellan
perioderna. Den enda möjlighet till deltagande och inflytande som läroböckerna lyfter
fram och diskuterar är deltagande i val och därför kan det hävdas att medborgarnas
roll har minskat. Samtidigt har medborgarnas möjlighet till individuellt inflytande ökat,
vilket blir synligt genom den kraftiga betoningen av valfrihet och individens ansvar
för de egna livsvillkoren. Denna form av inflytande rör mer individens privata sfär och
de vardagsvillkor som individen lever under.

Den form av deltagande och inflytande som texterna både argumenterar för och
slår fast är sålunda valdeltagandet. Samtliga läroböcker framhäver valens betydelse,
oftast på ett övertalande och fastslående sätt.

Valen är mycket viktiga, eftersom vår demokrati bygger på att folket i fria och allmänna val
skall kunna utse sina företrädare. Valen gör alltså de vanliga människorna i samhället
delaktiga i beslutsfattandet och händelseutvecklingen i landet  (Samhällskunskap, 1991, s.
112)

Att rösta betonas som den viktigaste demokratiska rättigheten. Detta görs med hjälp
av ord som ”mycket viktiga”, ”bygger på” och ”händelseutvecklingen”. Genom
användningen av det lilla ordet ”alltså” slås människors delaktighet fast. Språket blir
en aning mer tveksamt, när det talas om möjligheten att avstå från ett valdeltagande.

Klart är dock att det finns medborgare som inte utnyttjar sin viktigaste demokratiska
rättighet: att rösta. Å andra sidan kan man säga att det är demokrati det också: att man får
vara ”soffliggare” om man så vill  (Samhällskunskap, 1991, s. 119)

Ord som ”klart” och ”viktigaste rättighet” klargör att medborgarna bör rösta, medan
uttrycken ”kan man säga”, ”att man får” och ”om man så vill” visar en större
tveksamhet. Uttalandet ger en signal om att det är nödvändigt att tillåta medborgarna
att inte rösta, då demokrati faktiskt innebär en rätt att välja. Bilderna som åtföljer
texten stöder uttalandet om vikten av att rösta. De handlar om själva valet; att få
valsedlar och att stå i valbåset.

Samma starka betoning på valdeltagande förekommer i ”Millennium”, även om
andra sätt att påverka också lyfts fram.

För att vi ska kunna uppnå vad vi menar med demokrati måste beslutsprocessen vara
demokratisk. Med den utgångspunkten innebär det att vi måste vara aktiva för att delta i
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demokratin och förverkliga vår rätt att påverka och styra ( t.ex. att gå och rösta)
(Millennium, 1998, s. 96)

Uttalandet kan ses som en uppmaning att rösta. Det är endast genom att vara aktiva
som medborgarna kan påverka. Att valdeltagande får en stark framtoning beror främst
på att andra former av deltagande och inflytande inte behandlas i läroböckerna.
Intresseorganisationer, påtryckningsgrupper och massmedia beskrivs på ett kritiskt
sätt och på ett litet utrymme. De påstås ha haft för stor makt och därför tas det
avstånd från dessa.

Genom att valdeltagandet betonas, så är det främst den indirekta demokratin som
lyfts fram och beskriv i läroböckerna. Representativ demokrati påstås vara det
normala och dessutom en praktisk och billig form av demokrati. Den direkta
demokratin kan utövas genom folkomröstningar, men sådana arrangeras sällan i
Sverige och dessutom är de endast rådgivande. Numera har ett folkinitiativ införts i
kommunerna, vilket innebär att röstberättigade invånare i en kommun kan begära en
folkomröstning. Fullmäktige beslutar sedan om en folkomröstning ska äga rum. Ett
försvar för varför Sverige så sällan har folkomröstningar byggs upp genom att
konstatera att det är en dyr och omständlig beslutsmetod. Dessutom förs det fram att
partier är grunden för den representativa demokratin. Folkomröstningar påstås även
ha ett konservativt drag, då medborgare i allmänhet anses vara förändringsovilliga.
Genom detta sätt att resonera skapas ett intryck av att folkomröstningar inte är en
funktionsduglig beslutsmetod utan snarare en belastning för en modern demokrati.

Under innevarande tidsperiod framställs individen sålunda som skild från samhället
och den samhälleliga gestaltningen. Det är endast genom valet som medborgarna kan
nå en delaktighet i samhället. Den förmedlande länken mellan individ och stat i form
av partier och föreningar verkar vara helt försvunnen och ändå uppmanas individen
att vara aktiv, engagera sig och försöka påverka.

Sammanfattning av perioden

Det som främst fokuseras i demokratibegreppet under innevarande period är
beslutsprocessen i sig. Medborgarnas huvudsakliga möjlighet till påverkan och
delaktighet utgörs av den allmänna rösträtten. För att fullgöra sina medborgerliga
skyldigheter och kunna utnyttja sina rättigheter förväntas medborgarna vara aktiva
och engagerade. Engagemanget ska vara grundat på en kunskap om samhället och
dess politiska spelregler. Ett självständigt omdöme och ett eget ställningstagande förs
fram som väsentligt, samtidigt som medborgarna beskrivs som okunniga och
oengagerade. Beslutsprocessen sägs i princip bygga på en majoritetsprincip, varför
kompromissvilja parad med hänsyn till andras åsikter förs fram som grundläggande
kännetecken i en demokrati. Medborgarnas eget ansvar lyfts fram, vilket blir extra
tydligt i samband med beskrivningen av den offentliga sektorns minskning, då det
hävdas att det är nödvändigt att medborgarna vågar starta egna företag. Dessutom
lyfts det egna ansvaret fram i samband med diskussionen av socialpolitiska frågor, där
det talas om att medborgarna själva måste skaffa och bekosta ett eget socialt
skyddsnät.
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De teman som framträder i texten rör medborgarnas möjligheter till aktivt
deltagande och självbestämmande. Jag har valt att benämna dem förmyndarskap eller
empowerment samt social rättvisa eller valfrihet. Ett individperspektiv tonar fram
genom den starka betoningen på valfrihet och individens eget ansvar. Staten träder
tillbaka en aning genom att det sociala nätverket får större hål, samtidigt som
individerna själva förväntas täppa till hålen. Individperspektivet gör också att
demokratins innehåll får stå tillbaka för procedurregler. Temat särskiljandet finns
alltjämt kvar i texten.
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Kapitel 5

Demokratins ansikte – en sammanfattande diskussion

Demokratibilderna i de tyska och svenska samhällskunskapsböckerna är vaga och
motsägelsefulla. Trots att böckerna oftast slår fast vad demokrati är, så är det ingen
entydig bild som framträder. En viss entydighet framträder dock i de svenska
läroböckerna genom kontinuerliga upprepningar om att demokrati är en beslutsmetod
och dessutom betonas harmoni och samförstånd. De tyska läroböckerna framhäver
däremot konflikt, pluralism och en ständig förnyelse av demokratibegreppets innehåll.
Denna skillnad mellan läroböckerna kan medverka till att de svenska läroböckernas
demokratibegrepp framstår som mer entydigt.

Det mest typiska för den tyska demokratibeskrivningen är begreppet ”frihetlig”
som både avgränsar och ger ett innehåll åt den tyska demokratin. En frihetens
demokrati framträder som sätter den personliga friheten i centrum kompletterad med
ett lagarnas herravälde som skydd. Typiskt för den svenska beskrivningen av
demokrati är att framhäva det säregna, men även att framhäva ekonomins betydelse
för jämlikhet och social rättvisa. De skillnader som finns i läroböckernas beskrivning
av demokrati kan hänföras till kulturella olikheter, ideologiska ställningstaganden och
olika sätt att förhålla sig till händelser som inträffar.

I de båda ländernas läroböcker talas det om en västerländsk demokrati som om det
förelåg en enighet om vad den västerländska demokratin innebär. Olika betydelser
läggs in i detta begrepp, främst beroende på att den västerländska demokratin
beskrivs utifrån det egna landets demokratimodell. Samtidigt framstår det som
betydelsefullt för länderna att det finns en enighet kring den västerländska
demokratin. Westerlund (1992) påstår att det har varit och är mycket viktigt för
Tyskland att få tillhöra en europeisk värdegemenskap. Än viktigare tycks detta ha
blivit både för Tyskland och dess grannländer efter andra världskriget just för att
bevara freden och skapa en maktbalans i Europa. Westerlund (1992, s. 66) använder
uttrycket ”Eingebunden in Europa” för att beskriva denna tendens. De svenska
läroböckerna framhäver också den västerländska demokratin, men samtidigt särskiljs
Sverige och den svenska demokratin på olika sätt från andra länders demokrati, även
den västerländska. Hänvisningen till en västerländsk demokrati tycks mest användas
som ett försvar för den svenska demokratimodellen.

I det följande kommer skillnader och likheter att lyftas fram och försök görs att
förklara dessa utifrån kulturella faktorer, ideologiska skillnader och den tidsanda som
är förhärskande. Först följer en jämförelse av resultaten från den tematiska och den
begreppsliga analysen, därefter diskuteras resultaten av den semiotisk-didaktiska
analysen. Jag har även sammanställt tabeller som sammanfattar analysresultatet för
varje land och varje period. Det mest väsentliga i perioderna återspeglas i fallande
grad, det vill säga det som nämns först ges också den största emfasen i
samhällskunskapsböckerna.
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Den tematiska analysen

I samband med att samhällskunskapsböckerna behandlar olika samhälleliga  problem
och konflikter förs en diskussion om hur medborgare och stat bör förhålla sig till
problemen. Under diskussionens gång framtonar demokratins ansikte genom en
specifik accentuering av vissa politiska ideal samt deras relationer till varandra och till
demokratin. De teman som då framträder i text och bild är sålunda relaterade till
demokratibegreppet men även till olika samhälleliga fenomen. De övergripande
temana har vuxit fram under en närläsning av text och bild, utan att i en första
omgång ta hänsyn till det sociokulturella sammanhanget.

Att enbart fokusera läroböckers text, för att utröna vilka demokratibilder som finns
förborgade i dem, har varit både intressant och svårt. Det har varit svårt att inte
använda mig av min kunskap om den officiella bilden av demokrati under
analysprocessens första steg. Det är alltför lätt att påstå att de svenska läroböckerna
framställer en socialdemokratisk bild av demokrati, där jämlikhet och social rättvisa
sätts i centrum. Under arbetet med analysprocessen har jag flera gånger förvirrats av
att läroböckerna tycks framställa en mer liberal bild av demokrati och det är just då
det är nödvändigt att hålla tillbaka förförståelsen. I gengäld har det blivit möjligt att
upptäcka att det finns många demokratibilder i läroböckerna. Den officiella bilden av
medborgarna i det demokratiska samhället utgörs ju av en bild av jämlika och aktivt
deltagande medborgare, medan läroböckerna i hög grad framställer passiva
medborgare och medborgare som enbart är jämlika inom sin egen grupp. Detta strider
mot de mål som finns i läroplaner, varför en konflikt framtonar mellan läroplanens mål
och de bilder som uppstår genom innehåll och framställningssätt i läroböcker. Hur
denna konflikt hanteras i klassrummet är nästa steg att undersöka.

För att belysa vad det har inneburit för undersökningen att enbart utgå från
läroböckernas text, diskuteras här periodindelningen, samhällskunskapsböckernas
urval av händelser och olika teman,  framförallt särskiljandet i de svenska
läroböckerna. I samband med diskussionen om teman kommer även den mest
framträdande demokratimodellen att belysas.

Hur samhällskunskapsböckernas ”nu” blir ett ”då”

Läroböckernas innehåll har oftast en referens till en mer eller mindre försvunnen tid.
Nya läroplaner och händelser är visserligen utgångspunkter för periodindelningen
men det tar tid innan dessa får genomslagskraft i läroböckerna. Händelser som
behandlas kan ligga tjugo år bakåt i tiden, även om en sådan lång tidsperiod är
relativt ovanlig. En tidsförskjutning på  fem till tio år är däremot vanlig, vilket innebär
att läroböckerna sällan behandlar samtidsproblem. Detta kan förefalla märkligt med
tanke på att samhällskunskapsämnets uppgift är att behandla nutidshändelser. Fem år
är väl i och för sig ingen lång tidsförskjutning och en femårsperiod kan väl snarare
betraktas som en samtid, men för elever på gymnasiet kan fem år vara en lång tid.
Under en diskussion med en gymnasieklass upptäckte jag att händelser, som jag
betraktar som nutidshändelser, till exempel Jeltsins ankomst i den ryska politiken eller
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murens fall i Tyskland, oftast föreföll eleverna vara historiska händelser beroende på
att de saknade minnen av dessa händelser. Detta är en intressant frågeställning att
fördjupa sig i för att försöka utröna vad elever ser som nutidshändelser. Anledningen
till att läroböckerna inte tycks behandla nutidshändelser är givetvis, att det tar tid att
producera läroböcker. Böcker producerade under sent 1990-tal har däremot en större
närhet till händelser, vilket kan bero på att datorer har förkortat produktionstiden. En
annan mycket märkbar anledning till tidsförskjutningen, åtminstone i de svenska
läroböckerna, är att författare som producerar läroböcker under en längre tidsperiod
inte tycks skriva om vissa avsnitt. Ett demokratiavsnitt kan vara likadant ord för ord
1970 som 1980 som 1990. Avsnittet förefaller helt enkelt ha flyttats över från böcker
utgivna under olika tidsperioder och detta förfaringssätt skapar en skenbar bild av
oföränderlighet. Samma tendens finns också i de tyska läroböckerna, men där har jag
även funnit läroböcker som har förändrats mellan perioderna. Orden kan i stort sett
vara desamma men kompositionen har förändrats, varför innehållet får en annan
mening.

Tidsförskjutningen kan verka förvirrande för eleverna. De ser och hör vad som
händer och diskuteras i samhället men möter ett innehåll och en demokratibild som
inte helt stämmer överens med detta. Hur uppfattade eleverna, till exempel, den
kraftiga betoningen av konungen och konungamakten under perioden 1950-1967?
Hur uppfattar eleverna den starka betoningen på valfrihet i dag? Finns det en
valfrihet i vardagen eller bara i läroböckernas text? Detta är en problematik som
läroboksförfattare skulle kunna fördjupa sig i och föra fram i en diskussion.
Tidsförskjutningens problematik kanske upphör i och med dagens snabba
produktionstid, samtidigt kan den kvarstå eftersom lärobokens uppgift är att förmedla
traditionella värden och normer.

Periodindelningen

Den förändring av demokratibilden som är iakttagbar i läroböckerna är
huvudsakligen en långsamt glidande förändring. Detta innebär att de bilder av
demokrati som framtonar kan innehålla små variationer. Frihetsbegreppets förändring
kan bestå i att samvetsfriheten, beskrivs antingen som underordnad gemenskapen
och därmed möjlig att vara föremål för politiska ingrepp eller som en oförytterlig
individuell rättighet som står utanför den politiska sfären. En sådan liten förändring
medför att demokratibilden förändras. Själva sökandet efter ett brott mellan olika
perioder har gjort det möjligt att upptäcka dessa små förändringar. Dessutom har det
blivit påtagligt att den periodisering som återfinns i läroböckerna varken följer
samhällsförändringar eller läroplansförändringar. Vad eleverna förväntas lära sig via
samhällskunskapsböckerna, tycks inte alltid höra ihop med det som händer i
samhället. Det föreligger sålunda en distans mellan ”verkligheten” och läroböckernas
innehåll. Att läroplansförändringar inte slår igenom helt bekräftas av tidigare
forskning (Selander, 1988, Svingby m.fl. 1989, Dahlberg & Åsén, 1986). Den tidigare
forskningen har som regel intresserat sig för läroplanens implementering i
undervisningen men Svingby och Selander har visat att detsamma gäller för
läroböckers innehåll. Här blir det tydligt att inte ens en kontroll av en statlig
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myndighet kan garantera, att läroplaners intentioner får full genomslagskraft i
läroböckers innehåll. Till delar får en läroplansförändring återverkningar i
läroböckernas utformning, men med en viss tidsförskjutning. Detta gäller främst
moment i svenska läroböcker eller nyckelbegrepp i tyska läroböcker.

Genom att göra tidsindelningen utifrån samhällskunskapsböckernas text blev det
även möjligt att upptäcka vilka händelser och fenomen som texten utgör svar på.
Fenomen som påverkar textens komposition, uttrycksform samt innehåll är både
samhälleliga samt institutionella och dessa medverkar till en förändring av
demokratibeskrivningen. Om jag hade valt att fortsätta arbeta utifrån min
ursprungliga tanke att se världskriget, studentrevolterna och murens fall som
utgångspunkt för demokratibilderna och deras eventuella förändring, hade jag missat
den förändring som sker under 1980-talet i båda ländernas läroböcker. Om jag
däremot hade valt att göra nedslag 1950, 1970, 1980 och 1990, så är det möjligt att
jag kunnat få samma resultat som nu. Då hade det dock varit oerhört väsentligt, vilka
böcker som valts ut. Den period som jag kunde ha missat genom ett felaktigt urval av
böcker, är framförallt den tyska perioden mellan åren 1974 och 1983. Få läroböcker
blev enligt Hilligen (1988) godkända under denna period, vilket blev märkbart i mitt
sökande efter läroböcker. Hade jag nöjt mig med de otaliga böcker producerade
mellan 1970 och 1972 som jag kunde finna, så hade jag inte upptäckt den period som
mest betonar frihet och individuellt inflytande. Genom att jag envist fortsatte att söka
efter böcker producerade under sent 1970-tal kunde jag fånga upp den förändringen.
Texterna har sålunda fått tala till mig och genom att lyssna till deras röster har jag
upptäckt de tidsförskjutna förändringarna.

Urval av händelser

Det blev möjligt att upptäcka vilka händelser som lyfts fram respektive döljs under
försöken att skapa en periodindelning. Dessutom blev det uppenbart hur lång tid som
passerar, innan tidigare dolda händelser blir möjliga att diskutera. Det som inte är
möjligt att upptäcka är varför vissa händelser förtigs, även om jag ibland kan ana
orsaken till detta. I de svenska läroböckerna talas det om harmoni och samverkan,
varför händelser som visar motsatsen gärna ignoreras. Om de inte döljs, så behandlas
de utifrån ett kritiskt perspektiv. Exempel på detta är beskrivningarna av
aktionsgrupper. Våldsamma upplopp skildras i text och bild och diskuteras i en period
senare än den de inträffar i. Genom diskussionen visas en positiv attityd till
medborgares engagemang, men just genom att händelserna diskuteras ett par år
senare, blir det även möjligt att visa var gränsen för rimlig påverkan går.
Tidsförskjutningen ger händelserna ett historiskt perspektiv och därmed tycks de bli
ofarliga att diskutera. Bilderna är dock mer känsloladdade och mångtydiga än
texterna. En ideal placering indikerar en positiv attityd till engagemang och
åsiktsfrihet, men betraktarens position är oftast på lagens sida, det vill säga
betraktaren verkar stå bakom poliserna mitt emot demonstranten (se fig.24). Striden
kring almarna i Kungsträdgården används under 1980- och 1990-talet som ett
positivt exempel på medborgarnas engagemang i svenska böcker. Denna händelse
utgör ett exempel på att båda parter ”vann”. De inblandade myndigheterna förlorade
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inte sitt ansikte efter sitt beslut att bygga en tunnelbaneuppgång och medborgarna
fick behålla de flesta almar. Händelsen kan därför användas som ett gott exempel på
medborgerligt engagemang. Husockupationen i kvarteret Mullvaden är en av de
händelser som endast nämns i en bok och då utifrån ett kritiskt perspektiv.

I de tyska läroböckerna behandlas aktionsgruppernas handlingar på ett liknande
sätt. Vissa aktioner, till exempel de som är inriktade mot att bevara miljön, beskrivs
som goda exempel på medborgarnas engagemang medan andra händelser, som försök
att förhindra byggandet av en ny start- och landningsbana i Frankfurt, behandlas i
kritiska ordalag. Som motpol till aktionsgruppernas handlande, ställs beslut fattade i
hessiska delstatsparlamentet. Våldsamma händelser och terroristdåd förtigs fram till
slutet av 1980-talet. Baader-Meinhofligans handlingar diskuteras först i slutet på
1990-talet i gymnasieböckerna, medan högstadieböcker behandlar dessa fenomen
redan 1989. Det är svårt att förstå denna skillnad. För mig som främmande läsare eller
utanförstående till den tyska kulturen, blir det extra intressant att den första
aktionsgruppens namn var Rote-Punkt-Aktion. Det uppstår givetvis frågor kring
relationen mellan Rote-Arme-Fraktion och Rote-Punkt-Aktion. Finns det en relation
och i så fall vilken? Rote-Punkt-Aktion lyfts fram redan i början på 1980-talet, men
denna aktion är tämligen ofarlig, då den handlar om att visa sitt missnöje med
prissättningen på kollektiva färdmedel. Det är en avsevärd skillnad mellan en sådan
missnöjesyttring och de handlingar som utfördes av Rote-Arme-Fraktion. Dessa
terroraktioner kan vara för komplexa och för svåra att behandla på ett tidigt stadium.
Distans till händelserna kan ge en rättvisare behandling. Terrorism i andra länder får
däremot ett eget kapitel i en svensk lärobok redan under 1980-talet, men dramat på
den västtyska och den jugoslaviska ambassaden förtigs. Det är högst troligt att dylika
händelser ses som ”dåliga exempel” och dessa bör inte föras vidare. Unga blivande
medborgare har mer att lära av ”goda exempel”. De ska ju fostras till goda
demokratiska medborgare.

Det har varit svårare för mig att upptäcka vilka händelser som förtigs i de tyska
läroböckerna. Trots att jag har läst litteratur som beskriver det tyska samhällets
framväxt och olika historiska händelser är det ändå svårt att ha kännedom om olika
inrikespolitiska händelser. Jag anar ibland att texten anspelar på vissa inrikespolitiska
händelser, men som en utanförstående läsare känner jag inte till de händelser som
texten anspelar på. En karikatyr som skildrar vissa aspekter kring återföreningen har
rubriken ”Meinig Vaterland” (fig.9). ”Meinig” beskrivs i lexikon som en ålderdomlig
variant på ”mein”, mitt, men i det här fallet anspelar rubriken även på en textrad ur
den Östtyska nationalsången, där det står ”Einig Vaterland” och just denna vers
sjöngs av demonstrerande folkmassor i Dresden i samband med murens fall. En sådan
anspelning är svår att uppfatta och förstå utan en god kännedom om landet. Den här
gången kunde jag läsa om detta i Westerlunds bok (1992) men det finns säkert
tillfällen, när jag har missat dylika anspelningar och därför inte ser vilka händelser eller
fenomen som lyfts fram i texten, om än implicit. Det är betydligt enklare att upptäcka
sådana anspelningar i de svenska läroböckerna, då jag själv känner till och kommer
ihåg händelser.
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Teman

De teman som dominerar framställningen i läroböckerna har som sagt en nära relation
till olika händelser i samhället och därmed även till urvalet av händelser. Att temat det
goda och det onda framträder i de tyska samhällskunskapsböckerna på 1950-talet
hör samman med kriget och nationalsocialismen. Det onda ska rensas ut och för att
göra detta måste gemenskap och regler framhävas på individens bekostnad.
Underordning och anpassning blir därför nyckelbegrepp i läroböckernas  förmedling
av demokratins innehåll. Temat i de svenska läroböckerna, förmyndarskap och
lydnadsplikt, har också sitt ursprung i kriget och nationalsocialismen men eftersom
Sverige till största delen var förskonat från kriget och våldsdåden hanteras
händelserna olika. Underordning och anpassning är nyckelbegrepp även i det
svenska temat men de förs mer tillbaka till medborgarnas okunnighet och
ansvarslöshet. Samtidigt framhävs de kunniga ledarna som Per Albin Hansson,
landsfadern, som kan leda medborgarna på rätt väg och sörja för deras välfärd. De
skilda kulturella förutsättningarna gör sig påminda på detta sätt.

Detsamma gäller för period två, då båda ländernas läroböcker tar sin utgångspunkt
i studentrevolten och den radikalisering av ideologierna som sker. Hanteringen av
dessa fenomen får däremot olika uttryck i de tyska och svenska läroböckerna. I de
tyska böckerna får friheten ett stort utrymme, samtidigt som det argumenteras för en
specifik form av frihet och vissa bestämda åsiktsyttringar. Yttranden om Berlin och en
återförening utgör explicita uttryck för motståndet mot vänsterradikala ideologier,
liksom den polarisering av olika demokratimodeller som förekommer. Kontrasterandet
används för att betona det riktiga handlingssättet och den goda demokratin. Ett
kritiskt förnuft betonas men det är Kants kritiska förnuft som gäller. I de svenska
läroböckerna är det främst gemenskapen och jämlikheten som lyfts fram som motstånd
mot den vänsterradikala kritiken. Det är dock inte vilken jämlikhet som helst utan en
nästan total jämlikhet som gäller. Även denna bild byggs upp genom kontraster.
Arbetare, kvinnor och ungdomar framställs i text och bild som förtryckta och dessa
medborgargrupper ska befrias, men inte till vad som helst. De måste passa in i
gemenskapen. En norm tycks föreskriva handlingssätt och beteende och denna norm
emanerar från en maktgrupp, men vilken denna är framstår som mycket oklart. Detta
gör att en kamp framtonar, en kamp om autonomi och jämlikhet.

De händelser som ger upphov till teman och emfaser i demokratibeskrivningarna
under den tredje perioden är olika i de båda länderna. I de tyska läroböckerna tas
utgångspunkten i inhemska frågor som aktionsgrupper och deras ageranden, vilket
leder till att det rådande statsskicket försvaras. Även i de svenska böckerna är
inhemska frågor en utgångspunkt men nu handlar det om grundlagsändringar. En
grundlagsändring är genomförd, vilket givetvis påverkar beskrivningen av demokrati.
Den tidigare maktkampen mellan statsorgan tycks ha upphört, vilket gör att riksdagen
och därmed folket framstår som de enda maktbärarna. Trots att det är skilda händelser
som utgör utgångspunkten för demokratibeskrivningarna, förs gemenskapen fram
som ett sätt att hantera konflikter och avgränsa demokrati både i svenska och tyska
böcker.
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Båda länderna utsätts för stora påfrestningar under period fyra i form av en
konjunkturnedgång, strukturomvandlingar på arbetsmarknaden, ett ökat antal
pensionärer och en stor flyktinginvandring. I Sverige väljer man valfrihetens väg och
en mer liberaldemokratisk modell, vilket ger upphov till temat, förmyndarskap eller
empowerment. Den tyska demokratimodellen är även den mer liberaldemokratisk men
med en tyngdpunkt mot solidaritet och social rättvisa, vilket ger upphov till temat
enhet eller mångfald. Konfliktområdet som dominerar, berör i de båda ländernas
läroböcker förhållandet individ och gemenskap. Gemenskapen ges företräde i de
tyska böckerna men ett visst utrymme skapas ändå för individen. I de svenska
böckerna ges däremot individen företräde inom den sociala sektorn och ett
elitliknande ledarskap framtonar inom den politiska sektorn. Den privata
företagsamheten ska rädda det svenska samhället medan solidariteten håller det tyska
samhället samman.

Trots att de svenska demokratimodellerna i hög grad baseras på en gemenskap,
handlar de övergripande temana till stor del om individen och individens förhållande
till staten och demokratin. De rör främst individens möjlighet till aktivt deltagande och
självbestämmande gentemot ett förmyndarskap som innebär disciplinering och
underordning, ett förmyndarskap som även innebär att handlingssätt föreskrivs och
att medborgarna görs till föremål för statens åtgärder. Endast under period tre ses
medborgarna som autonoma med rätt att till fullo delta i samhällets politiska
gestaltning. Isling (1980), Marklund (1983) och Richardson (1990; 1994) har samtliga
betonat individens betydelse i den svenska skolpolitikens målsättning samt retorik
och individen betonas även i samhällskunskapsböckerna. Individperspektivet kan
vara anledningen till att ett förmyndarskap framtonar. Den människosyn som ryms i
svenska teman framställer medborgarna som okunniga och oengagerade men även
som förnuftiga och ansvarsfulla. I de tyska temana handlar det däremot om en
gemenskap som ska bevaras, samtidigt som individerna ska garanteras ett eget
tvångsfritt utrymme. Disciplineringen sker här främst genom ett regelsystem men
gemenskapen i sig kan även föra med sig en underordning. Den människosyn som
ryms i de tyska temana baseras i en tro på människans förmåga att handla förnuftigt
och ansvarsfullt. Medborgarnas autonomi och självklara rätt att delta i den politiska
gestaltningen betonas och därigenom skapas det ett större utrymme för den tyska
medborgaren även om disciplinering och underordning förekommer.

Den människosyn som framträder i de båda ländernas böcker har dock en
gemensam konsekvens och det är att all kritik mot det rådande systemet förs tillbaka
till medborgarna själva. Om medborgarna i de tyska läroböckerna kritiserar
möjligheterna att kunna påverka, får de till svar att en eventuell brist på inflytande
beror på deras eget engagemang och brist på ansvar. De svenska medborgarnas kritik
bemöts också med yttranden om att de visar för svagt engagemang men även att de
saknar kunskap. I båda ländernas böcker faller sålunda skulden tillbaka på en
otillräcklig individ. Brandner (1983) har funnit att tyska läroböcker totalt förkastar
idén om ett aktivt deltagande överlag men att de ändå framställer en viss tro på
medborgarnas förmåga. Även min studie visar att samhällskunskapsböckerna tar
avstånd från tanken att medborgarna kan vara aktivt deltagande i samhällets politiska
gestaltning. Medborgarna har en rätt och en plikt att delta i val men i övrigt hålls de
utanför det politiska handlandet. Denna tendens återfinns i båda ländernas böcker
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och i de båda ländernas böcker finns det endast en period, där medborgarna ges
möjlighet till ett mer utvidgat deltagande. Den utvecklande demokratin (Liedman,
1997) förkastas sålunda av samhällskunskapsböckerna.

Teman och konfliktområden utvisar dessutom att det inte är en enda enhetlig
demokratimodell som förs fram. I de tyska läroböckerna framhävs framförallt frihetens
demokrati men den är infiltrerad av gemenskapens demokrati. Den första perioden har
till och med gemenskapen och det allmänna bästa som ideal för samlevnaden, varför
det goda överväger. Staten har det goda livet som ett gemensamt mål för sin
verksamhet (Sigurdson, 1995). Avgränsningen av demokrati görs här främst mot
nationalsocialismen och Weimarrepubliken. Det onda och icke-demokratiska är
sålunda den alltför starka betoningen av en gemenskap, en förtryckande gemenskap
med mytiska inslag, plus en alltför stark betoning på frihet, en tillåtande frihet utan
gränser. I nästa period dominerar en frihetens demokrati, en demokrati som närmar sig
en liberal nattväktarstat, en stat som försvarar medborgarna och skyddar deras
rättigheter (Wolff, 1993). Nu avgränsas demokratin främst mot kommunismen eller
socialismen. Det onda utgörs av det kollektiva, som återigen beskrivs som en
förtryckande gemenskap, där individen inte får ett eget utrymme. Den frihet som lyfts
fram är därför personlig och inte politisk, då en politisk frihet främst är kollektiv
(Hayek, 1999). Skyddet mot det onda är ett ”lagarnas herravälde”, varför det rätta nu
överväger. Staten har objektiva procedurer och regler som styrinstrument för sin
verksamhet (Sigurdson, 1995). De två övriga perioderna karakteriseras av en
balansgång mellan frihetens och gemenskapens demokrati med delvis överlappande
gränser. Pluralism, det allmänna bästa och solidaritet blir gränsdragande begrepp. Det
onda är nu både kommunism och en gräsrotsdemokrati som överträder spelreglerna. I
den sista perioden tillkommer ytterligare en fiende i en alltför stark mångfald, varför
enhet blir ett skydd. Det rätta överväger men balanseras med inslag av det goda. En
emfas på gemenskap gör det möjligt att framställa andra grupper som icke-
demokratiska.

Den demokratimodell som framtonar i de svenska läroböckerna tycks vara delad.
Inom det politiska området framträder en beslutsmetodens demokrati med regler och
procedurer som rättesnöre för statens och medborgarnas handlande. Det rätta
överväger i denna sfär. En gemenskapens demokrati framtonar däremot inom det
sociala området. Här betonas jämlikhet, social rättvisa och solidaritet. I den första
perioden innebär jämlikhet främst en lika chans att leva väl, vilket ska garanteras av
folkhemmet. Staten sörjer för medborgarna och lägger livet tillrätta (Hirdman, 1990). I
de övriga perioderna är jämlikhet detsamma som att få tillgång till resurser att leva lika
väl och alltjämt är det staten som sörjer för sina medborgare. Period tre avviker från de
övriga perioderna genom att medborgarna beskrivs som aktiva inom båda sfärerna.
Under period fyra beskrivs medborgarna som mer aktiva inom den sociala sfären men
som mer passiva i den politiska sfären. Det onda som pekas ut i den svenska
demokratibeskrivningen utgörs av diktaturer i allmänhet men även av
nationalsocialismen som en totalitär ideologi. Att det främst är begreppet diktatur som
används när den svenska demokratin ska avgränsas hör förmodligen samman med att
demokrati inte förs fram som en ideologi. Demokrati är möjligen en överideologi enligt
samhällskunskapsböckerna men främst en metod att fatta beslut. Det icke-
demokratiska måste då beskrivas i liknande termer och handla om andra sätt att fatta
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beslut, till exempel enväldiga beslut. Kommunismen beskrivs ibland som en fiende
men i mer försiktiga ordalag. Ett ont som framträder mer implicit är den medborgare
som inte låter sig underordnas majoritetens vilja. En sådan medborgare visar sin
okunnighet och ansvarslöshet genom att underminera beslutsmetodens demokrati.
Gränsord för den svenska demokratin är harmoni, samförstånd och majoritetsbeslut,
begrepp som är relaterade till individen. Främst avgränsas den svenska demokratin
genom att framhäva det typiskt svenska med hjälp av historiska referenser. Den
historiska bakgrunden ger den svenska demokratin identitet och stabilitet.

Du tronar på minnen …

När fokus riktas mot samhällskunskapsböckernas text uppstår en annorlunda
beskrivning av demokrati, än den som finns i andra officiella dokument. Bilden skiljer
sig även från medias bild av den rådande demokratimodellen. Det som beskrivs i
läroböckerna är förvisso också en officiell bild av demokrati, men en bild som delvis
kolliderar med den officiella bild som finns i skolans styrdokument. Så sägs det till
exempel i läroplaner och i media att Sverige respekterar andra länder och kulturer
samt alla människors värde. I läroböckerna framstår det dock som om Sverige och den
svenska demokratimodellen framhävs på bekostnad av andra länder och deras
demokratimodeller.

Mycket ofta och under samtliga perioder står det att läsa i texten att något är unikt
eller säreget för Sverige eller att andra länder inte har hunnit så långt i sin
demokratiutveckling. Andra länders ofullkomligheter lyfts fram och poängteras och
ställs i relation till det som fungerar och som har genomförts i Sverige. Det är även
mycket vanligt att använda ord som ”vi svenskar”, ”vi i vårt land” eller bara ”v i”
för att särskilja Sverige från andra gemenskaper. I de tyska läroböckerna förekommer
det också uttryck som ”det tyska samhället”, ”den tyska demokratin” eller ”vårt
samhälle” men inte alls i samma utsträckning som i de svenska läroböckerna. Språket i
de tyska läroböckerna är mer distanserat i förhållande till läsaren, varför denna bild av
särskiljande inte lika lätt uppstår. Den svenska demokratin framstår som
individbaserad och för att skapa en gemenskap används särskiljandet. Om man vill
framhäva och skapa en gemenskap måste den särskiljas från andra (Walzer, 1993). Det
kan vara ett sådant fenomen som blir tydligt i läroböckerna. Samtidigt så har jag inte
funnit några liknande uttryck i de tyska läroböckerna, inte ens när gemenskapen ges
företräde. Uttryck som ”de mest galna folkförförare” för att beskriva vådan av
analfabetism i u-länder eller ”säreget för Sverige” saknas i de tyska läroböckerna. Det
enda som framhävs i de tyska böckerna är att den tyska demokratin är frihetlig till
skillnad från andra länders demokrati. Den svenska sociala rättvisan och den svenska
modellen framhävs i text och tabeller på ett sådant sätt att den framstår som bäst. När
jag jämförde olika läroböcker upptäckte jag att tabeller förändras på ett sådant sätt att
den svenska socialpolitiken alltid framstår som bäst och därmed döljs det att andra
länder kan ha ett bättre socialt nätverk. Att detta inte förekommer i de tyska böckerna
kan bero på att det tyska samhället bemödar sig om att passa in i en europeisk
gemenskap (Westerlund, 1992) och att ett pluralistiskt samhälle framhävs. Det blir då
svårt att framhäva något specifikt för det egna samhället. Ett pluralistiskt och liberalt
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samhälle bör endast betona neutrala regler, medan ett samhälle som påstår sig vara mer
gemenskapspräglat, som det svenska, har målsättningar som kan lyftas fram och
betonas. Gemenskapspräglade samhällen styrs ofta av en strävan mot det goda eller
gemensamma bästa (Kymlica, 1994). Det blir dock nästan stötande att hela tiden läsa
om ”vi svenskar” samtidigt som det talas om respekt, tolerans, solidaritet och
jämlikhet.

Denna starka framhävelse av det svenska blir egentligen inte märkbar om inte
texten och dess uttrycksform fokuseras. Här måste jag poängtera att fokus enbart
ligger på text och innehåll och att en av begränsningarna med detta förfaringssätt är
att jag inte kan uttala mig om, hur elever uppfattar och tar till sig bild och text.
Eleverna kanske inte ser den starka betoningen på svenskheten eller så uppfattar de
inte den som ett särskiljande. Jag vill ändå hävda att detta språkliga uttryckssätt
förekommer så ofta, nästan som en upprepning, att det blir omöjligt att värja sig för
detta. Särskiljandet blir ett påbud genom den övertalande kraft som ligger i
upprepningen och hänvändelsen till en gemenskap.

Det är inte bara genom uttrycksformen som Sverige framstår som unikt och säreget
utan även genom en ständig referens till en demokratisk historia. Maktdelning
framstår som något typiskt svenskt genom att läroböckerna hävdar att en svensk
maktdelning funnits sedan medeltiden. Den svenska riksdagen påstås ha varit
demokratisk alltsedan 1434, eftersom alla stånden var representerade i riksdagen. De
svenska riksdagsmännen framstår som nyktra och sansade politiker genom att
böckerna dels framhäver riksdagsmännens lugn och stabilitet rent språkligt, dels
genom att de polariseras mot andra länders hetsiga och konfliktvilliga riksdagsmän.
Riksdagsarbetet i Sverige framstår därför som präglat av samverkan och kontinuitet.
Otaliga referenser görs till den svenska historien för att framhäva den långa och
stabila demokratiska tradition som Sverige har. Detta sätt att hela tiden framhäva och
särskilja det egna är ett uttryck för en nationalism, åtminstone så som Habermas
definierar nationalism.

Nationalism är en medvetandeform som förutsätter en via historieskrivning och reflexion
filtrerad tillägnelse av kulturell tradition  (Habermas, 1995, s. 125)

Denna nationalism förs vidare i svenska samhällskunskapsböcker utan diskussion och
problematisering. Vad den leder till är omöjligt att säga, men den finns där i
läroböckerna. Tendensen att framhäva det egna landets unikhet förekommer som sagt
sällan i de tyska samhällskunskapsböckerna. En förklaring till detta kan vara att den
tyska nationalismen mer eller mindre förbjöds av ockupationsmakterna och därför har
eventuella uttryck för stark självhävdelse inte kunnat accepteras.

Den begreppsliga analysen

Rättigheter

Plant (1994) påstår att rättighetsfrågor i grunden berör frågor om hur en person bör
behandlas och huruvida lagar och institutioner i en stat kan upprätthålla det moraliskt
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riktiga sättet att behandla medborgarna. Enligt denna definition sysslar sålunda
rättighetsfrågor inte med mål utan mer med procedurfrågor. Dahl (1999) menar dock
att rättvise- och rättighetsfrågor måste handla om både innehåll och procedurer. I
läroböckerna blir det tydligt att rättighetsfrågorna berör normativa ställningstaganden
och att de behandlar procedurer såväl som mål och innehåll. Ibland överväger
procedurfrågor, men ibland handlar det både om mål och regler. Det är ytterst sällan
som rättighetsfrågor enbart behandlar mål och det goda samhället.

Rättighetsperspektivet behandlas i grunden lika under alla perioder, men det
förekommer en viss glidning i betydelsen och betoningen av olika begrepp. Avsnitten
om rättigheter tilldelas även olika stort utrymme i böckerna under skilda perioder. Ju
närmare nutid läroböckerna har producerats, desto mindre utrymme ges diskussionen
kring rättigheter, framförallt i de tyska läroböckerna. Detta kan innebära att
rättigheterna och deras relation till demokrati blivit så självklara att de inte behöver
förklaras och problematiseras. En institutionalisering av begreppen har skett, som
Bakhtin hävdar att begrepp tenderar att göra (Bernard-Donals, 1994). Under den
första perioden görs däremot en ingående beskrivning av rättighetsperspektivet i de
tyska läroböckerna, vilket troligtvis hör samman med att demokratin som sådan införs
i Västtyskland och att en utredning av begreppen och deras relation till demokratin
framstår som väsentlig för elevers demokratiförståelse.

 Rättighetsperspektivet får inte samma framtoning i de svenska läroböckerna.
Under den första perioden är det snarare motsatsen till rättigheter som betonas i form
av skyldigheter och lydnad. Detta kan bero på att Sverige var förskonat från
nazismens grymheter och därmed varken hade behov av att betona rättigheter eller
vara orolig för att betona alltför mycket lydnad. I läroböckerna framskymtar dock en
viss tradition av lydnad i det statliga livet och en paternalistisk bild av en stat som
garanterar vissa rättigheter och kräver en allmän lydnad i gengäld. Det kan förefalla
självklart att rättigheter är förenade med vissa skyldigheter, men i de svenska
läroböckerna betonas skyldigheterna på ett sådant sätt att rättigheterna kommer i
skymundan. Englunds studie (1986; 1994) bekräftar att denna period präglas av en
form av paternalism, åtminstone inom utbildningsväsendet.

Under den sista perioden får rättighetsperspektivet en framträdande roll, men då
handlar det inte om att förklara begrepp utan att motivera ökad eller minskad social
rättvisa. Båda ländernas böcker utgår från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter
och FN:s konvention om barns rättigheter i sin diskussion. Tyskland använder dem
för att motivera en ökad social rättvisa baserad på en statlig fördelningspolitik medan
Sverige använder dem för att motivera en minskad statlig fördelningspolitik.
Motiveringar för nedskärningar i den sociala sektorn kan göras eftersom både
deklarationen och konventionen i klartext meddelar att sociala och ekonomiska
rättigheter endast har målsättningskaraktär. Samma argument kan sålunda användas
på olika sätt.

Begrepp som ingår i rättighetsperspektivet, som frihet, rättvisa och jämlikhet,
poängteras på olika sätt under olika tidsperioder. Frihet i de tyska läroböckerna
innebär en rätt att förverkliga egna livsplaner genom att en personlig frihetssfär
upprättas. Denna sfär kan inte regleras av staten och alla inskränkningar måste därför
baseras på icke-inblandning. Friheten bygger på ansvar för helheten, förnuft och
ömsesidig solidaritet förutom under den andra perioden då friheten mer baseras på
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eget ansvar, egen initiativkraft och ett kritiskt omdöme. Under den sista perioden
underordnas den personliga friheten dock den politiska. De tyska läroböckerna
belyser under samtliga perioder den konflikt som finns mellan friheten och
gemenskapen, vilket blir särskilt tydligt i hanteringen av samvetsfrihet och
samvetsfrågor. Under period tre sägs det att samvetsfrågor också måste kunna
regleras och utsättas för statliga ingrepp medan det under den sista perioden framhävs
att samvetsfriheten är oförytterlig och därför måste stå utanför en politisk dagordning.
Förklaringarna till de olika sätten att betona den individuella friheten handlar till stor
del om den förändringsprocess som det tyska samhället genomgår. Under den första
perioden ska individen anpassas till och lära sig förstå det nya demokratiska
samhället. Friheten måste då stå tillbaka för gemenskapen samtidigt som den
personliga friheten krävs för att individen ska utvecklas till en demokratisk
medborgare. När det demokratiska samhället har tagit form och någorlunda
stabiliserats börjar dess brister bli synliga och kritik uppstå. Individen tilldelas då en
större frihet i form av individuellt inflytande och en egen kritisk omdömesförmåga.
Friheten tycks därefter bli för stor, vilket visar sig i aktionsgruppernas handlingar och
då snävas friheten in för att återfå en stabilitet i samhället. Under den sista perioden
genomgår samhället stora förändringar som ställer krav på ett solidariskt
förhållningssätt mellan medborgarna och i ljuset av detta kan yttranden, om att den
personliga friheten är mindre väsentlig, bli förståeliga. Den tolkning av
frihetsbegreppet som görs i läroböckerna vilar främst på Kants tankar om personlig
frihet, även om Locke också nämns som frihetsföreträdare. En tysk frihetstradition
hålls sålunda vid liv och förstärks genom att lyfta fram motståndsrätten. Friheten och
motståndsrätten pareras dessutom av ett ”lagarnas herravälde”. Ordning måste ändå
råda i samhället och därför knyts demokratin återigen till Kant och dennes princip om
ett styre under lagen (Hayek, 1999). Lagarna ska både upprätthålla ordningen och
garantera medborgarna möjligheter att förverkliga sina livsplaner.

Frihetsbegreppet får sin främsta betoning och den mest centrala ställningen i de
svenska läroböckerna under den första perioden och under den sista perioden. Den
svenska friheten handlar oftast om att ha rätt till lika resurser, vilket för med sig att
den personliga friheten kan inskränkas. Frihet jämställs därför ofta med jämlikhet och
social rättvisa. Andra former av frihet som lyfts fram är fri opinionsbildning och
tryckfrihet. Tryckfriheten betonas betydligt mycket mer i de svenska läroböckerna än
i de tyska, som i stället lyfter fram åsiktsfrihet. Dahl (1999) menar att åsiktsfrihet hör
ihop med ett pluralistiskt samhälle och i den tyska demokratibilden betonas ett
pluralistiskt samhälle. I de svenska läroböckerna framhävs inte pluralismen förutom i
den sista perioden, då även valfriheten får en stark betoning. Det svenska
frihetsbegreppet påstås vila på gamla traditioner och kopplas därför inte till någon
specifik filosof eller idétradition.

Jämlikhetsbegreppet får sin förankring i rättsordningen och definieras oftast som
likhet inför lagen. Denna likhet innebär att en viss olikhet också kan tolereras och
accepteras om den leder till en rättvis men olik behandling. I de tyska läroböckerna
innebär jämlikhet att alla medborgare har ett lika värde och att detta värde för med sig
dels en likhet inför lagen, dels en lika rösträtt, men även en rätt till lika stora
möjligheter att förverkliga egna livsplaner via lagar och regler. Jämlikhet och rättvisa
framstår därför som synonyma begrepp och handlar främst om rätt till lika chans, även
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om det inte alltid handlar om en resursfördelning. Det är framförallt under den sista
perioden som rättvisa i form av social rättvisa får en större betydelse. I samtliga
perioder sägs den sociala rättvisan vara väsentlig för den tyska staten, men den
bygger till stor del på ett välgörenhetstänkande och medborgarnas eget ansvar.
Under den sista perioden utvidgas och förknippas den sociala rättvisan med en statlig
interventionspolitik av liberaldemokratisk typ, baserad på Rawls fördelningsprinciper.
Rawls (1973) hävdar att en fördelning av resurser bör ske även i ett liberalt samhälle
och att en fördelning inte inkräktar på friheten. I de tyska böckerna förutsätts ett
spänningsförhållande mellan frihet och jämlikhet, vilket går tillbaka till Kant och
Hegel. Båda begreppen betingar och begränsar varandra. Den diskussionen förs inte
alls i de svenska läroböckerna, där jämlikhetsbegreppet får en mer central ställning.
Jämlikhet i de svenska böckerna innebär en rätt till jämlika levnadsvillkor och denna
rätt kan uppnås via en resursfördelning med syfte att ge varje medborgare en rätt att
leva lika väl som alla andra. Den svenska rättighetsdiskussionen är därför mer
relaterad till en socialdemokratisk fördelningspolitik, då den sociala rättvisan betonas.
Rättigheterna kan därför sägas vara positiva, vilket innebär att de förbinds med
skyldigheter, enligt Nozick (1993). Jämlikhet och social rättvisa behandlas som
synonyma begrepp. Ett mål finns för den statliga fördelningspolitiken, vilket gör att
det blir en balansgång mellan det rätta och det goda i den svenska demokratimodellen
med en viss övervikt för det goda.

I båda ländernas demokratibeskrivning är den ideologiska framtoningen
motsägelsefull, varför inslag av flera olika politiska inriktningar blir märkbara. I den
tyska diskussionen om rättigheter märks inslag av värdekonservatism och tankar från
den katolska samhällsläran. Subsidiaritetsprincipen har sitt ursprung i den katolska
samhällsläran (Larsson, 1994). Värdekonservatismen finns kvar i synen på social
rättvisa och finns inrymd i begreppet ”Sozialstaat” som myntades av Bismarck.
Begreppet ”Sozialstaat” skiljer sig från begreppet ”Wohlfartsstaat” just genom att
indikera ett så litet statligt ingrepp som möjligt. Staten står för socialhjälp och
anordnar socialförsäkringssystem, men huvudtanken är att medborgarna ska klara sig
själva. I den svenska rättighetsbeskrivningen framtonar en stark socialdemokratisk
influens men även denna är infiltrerad av andra ideologier. Jämlikheten i centrum är
socialistisk medan frihetsbegreppet är mer liberalistiskt präglat (Richardsson, 1994).
Nussbaum (1995) menar att en socialdemokratisk välfärdspolitik karakteriseras av att
medborgarna ska få en jämlik förmåga att leva väl medan liberalismen inriktar sig på
att tillhandahålla resurser. Detta får sitt uttryck i svenska läroböcker genom
uttalanden som ”att utjämna levnadsvillkoren” eller att ”lindra missförhållanden”.

Makt och maktbegränsning

Den bild av makt och maktbegränsning som framskymtar i de båda ländernas
läroböcker är mycket motsägelsefull. Det talas om maktfördelning och maktspridning
samtidigt som det implicit framtonar en bild av maktkoncentration. Medborgarna
tycks ha små möjligheter att påverka och delta i samhällets politiska gestaltning.
Bilden skiljer sig något åt mellan de båda länderna och mellan de olika perioderna.
Diskussioner om medborgares makt utgår oftast från begreppet ”folksuveränitet”,
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som påstås innebära att all makt ska utgå från folket. Redan här uppstår ett dilemma
som hanteras på skilda sätt i läroböckerna. Folksuveränitet kan innebära att makten
bärs av folket eller att makten utövas av folket, hävdar Dahl (1999) och det är just
denna skillnad i betydelse som ligger bakom beskrivningen av medborgares
påverkansmöjligheter. Att bära makt innebär endast att medborgarna garanteras ett
valdeltagande och en kontrollfunktion. Att utöva makt kan betyda att medborgarna
har möjlighet att påverka beslut eller beslutens genomförande. Det kan även vara
liktydigt med inflytande, medbestämmande eller delaktighet. Vad som väljs, att bära
makt eller att utöva makt samt nivå för maktutövandet, påverkar givetvis den
demokratibild som framträder.

I de båda ländernas samhällskunskapsböcker beskrivs medborgarna i första hand
som bärare av makt. Den möjlighet till påverkan som medborgarna erbjuds är
valdeltagande och kontroll. Huvuduppgiften för medborgarna är att legitimera den
styrande makten samt att visa att de stöder landets demokratiska styrelseskick. Det
som pekar på att medborgarna främst är bärare av makt är att läroböckerna på ett
mycket övertalande sätt slår fast att demokrati med nödvändighet är representativ.
Dessutom beskrivs partier, intresseorganisationer och föreningar som toppstyrda. En
kunnig maktelit styr organisationerna på ett effektivt sätt. Medlemmarna har endast
möjlighet att påverka beslut på den lägsta nivån i en organisation som alltid är
hierarkisk. Dylika beskrivningar är tydligast i de svenska läroböckerna, där det till och
med hävdas att en pyramidal organisation är den mest demokratiska. De flesta
modeller som återger statens organisation eller inflytandevägar för medborgare är
dessutom pyramidalt utformade, vilket förstärker bilden av ett toppstyrt samhälle. En
sådan bild av demokrati leder knappast till att läsare får lust och vilja att engagera sig,
trots uppmaningar. Båda ländernas läroböcker lyfter även fram vikten av att göra sin
röst hörd parallellt med beskrivningar av att individuella röster varken kan eller får
höras. Om dessutom texternas beskrivning av en otillräcklig individ läggs till detta,
blir det förståeligt, varför medborgare brister i politiskt engagemang. Finns det någon
anledning att engagera sig när möjligheterna att påverka framstår som så små?

En period framställs som annorlunda i de båda ländernas böcker och det är period
två i de tyska och period tre i de svenska läroböckerna. Här beskrivs medborgarna
som autonoma, förnuftiga och ansvarsfulla med möjligheter att påverka.
Medborgarnas, framförallt ungdomarnas, kritik mot brist på inflytande får ett svar i
läroböckerna, ett svar som utvidgar deras möjligheter till påverkan och gör dem till
utövare av makt. Även under denna period är det främst valdeltagandet som betonas
men ett utvidgat medbestämmande tycks öka medborgarnas möjlighet att vara
deltagande.

Diskussionen kring maktbegreppet berör medborgarnas möjligheter till aktivt
deltagande och den bild av demokrati som framtonar. En av de mest väsentliga frågor
som ställs i läroböckerna och som besvaras på olika sätt rör relationen mellan makt
och frihet. I denna problematik ryms synen på staten och människan. Hayek (1999)
ger olika definitioner på frihet och i en av dem jämställer han makt och frihet. Frihet
innebär att ha makt över omständigheter. Med en sådan definition föreligger ingen
motsättning mellan makt och frihet, men det förutsätter att makten över
omständigheterna inte missbrukas. Hayek påstår att det avgörande för om makt och
frihet kan förenas handlar om hur inskränkningar görs och hur stora de blir. Problemet
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med makt och inskränkningar är just att individens frihet i form av autonomi kan
komma att begränsas och det är därför som makt, frihet och demokrati hör samman
enligt Hayek. Ses medborgaren som autonom och som kompetent att delta i
samhällets politiska gestaltning? Hur förhåller sig den personliga autonomin till
majoritetsprincipen som ju innebär en underordning? Och hur förhåller sig personlig
frihet och autonomi till en gemenskapstanke? Det är dylika frågor som behandlas i de
tyska läroböckerna och dessa frågor får delvis olika svar under olika perioder.
Skillnaden mellan de svenska och tyska läroböckerna blir här tydlig. De svenska
böckerna har ingen explicit diskussion kring autonomifrågan, även om den får ett
implicit uttryck i olika teman. De svenska medborgarna framstår inte som autonoma
just därför att makt i form av förmyndarskap inskränker medborgarnas frihet, förutom
under period tre. Nussbaum (1995) har funnit att detta är ett problem i den
skandinaviska socialdemokratin och som motbild beskriver hon en demokrati där
medborgarna både känner sig som och är aktivt deltagande.

Ett problem som beskrivs i båda ländernas böcker rör den stora byråkratin.
Nussbaum menar att just en stor byråkrati kan skapa en passivitet hos medborgarna. I
förhållande till förvaltningen framstår både svenska och tyska medborgare som
passiva, men för en gångs skull framstår de svenska medborgarna som mer aktiva.
Offentlighetsprincipen framtonar som en maktfaktor att användas av de svenska
medborgarna.

Gemenskap, det allmänna bästa och staten

Gemenskap som begrepp beskrivs och används som något mer än stat, samhälle eller
olika gruppbildningar i de båda ländernas böcker. I de tyska läroböckerna används
nästan enbart gemenskap som begrepp för att karakterisera olika gruppbildningar,
ibland till och med staten. Endast när marxismen beskrivs, används ordet kollektiv,
vilket ger en ordgräns mellan den tyska demokratin och den socialistiska. I de
svenska läroböckerna används både gemenskap och kollektiv, men kollektiv
används i första hand för att beteckna en specifik gruppsammanhållning som
arbetarkollektivet eller fackkollektivet. Det begrepp som används mest frekvent i de
svenska böckerna är samhälle och detta används rentav som synonymt med stat. De
båda ländernas läroböcker förhåller sig främst till två  olika gemenskaper och det är
gemenskapen som stat och samhälle samt gemenskapen som det civila samhället.
Individens förhållande till dessa gemenskaper beskrivs i de båda ländernas läroböcker
och detta förhållande förändras under de olika perioderna.

I de tyska läroböckerna används gemenskapen som ett redskap för den
disciplinering som Foucault (1987) talar om. Gemenskapen framstår som ett skydd
men också som ett krav, genom att det framhålls att medborgarna måste underordna
sig gemenskapen och det allmänna bästa. Genom att hänvisa till gemenskapen blir
disciplineringen mer osynlig jämfört med den disciplinering som framtonar i de
svenska läroböckerna. Här talas det klart om att medborgarna ska lyda, böja sig under
lagarna och vara lojala mot staten. Skillnaden i tyska och svenska böckers sätt att
föra fram och beskriva socialisationsprocessen har sannolikt kulturella och
traditionella orsaker. Lydnadsplikten i Sverige har gamla anor och går tillbaka till
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folkets löfte att vara konungen huld och trogen och den återfinns i hustavlan samt i
beskrivningen av  starka partiledare som blir kallade ”landsfader”. I Jarricks bok Mot
det moderna förnuftet (1992, s. 160) får Hjerpe beskriva detta fenomen och uttala
folkets behov av en beskyddande landsfader. Dencik (1995, s. 83) menar att den
starka lydnadsplikten var utmärkande för folkhemmets uppfostringsideal och
Hirdman (1990) för fram liknande tankegångar. Det är uppenbarligen ett djupt
förborgat och aldrig bortglömt fenomen i det svenska statsskickets historia.
Landsfadersyndromet eller förmyndarskapet för med sig att de svenska medborgarna
framstår som passiva mottagare både av socialpolitiska åtgärder och kunskap.
Medborgarna framstår som passiva även inom den politiska sfären förutom på
valdagen.

Att föra fram en gemenskap som disciplinerande faktor kan förefalla positivt men
för att gemenskapen inte ska vara förtryckande för individen fordras personliga
friutrymmen och detta finns i den tyska gemenskapen. Frihet och speciellt den
personliga friheten förs fram som väsentlig för människors utveckling till goda
medborgare. Gemenskapen som skydd och krav har en stark tradition i Tyskland och
den tycks byggas inifrån, eftersom den framstår som sprungen ur familjelivet. Därmed
är den lättare att förena med en pluralistisk idé, som bygger på förekomsten av många
gemenskaper i ett samhälle. Alla grupper har sitt berättigande och därför sin möjlighet
att påverka den samhälleliga gestaltningen. Staten utgör dock den överordnade
gemenskapen som för samman alla gruppers intressen till ett allmänt bästa. Detta sätt
att beskriva en gemenskap kan vara ett utslag av den katolska samhällsläran, som
hävdar att samhället är grundat på autonoma sammanslutningar med familjen som den
grundläggande enheten (Larsson, 1994). Tönnies (1887) beskrivning av
Gemeinschaft och Gesellschaft har säkert sin betydelse för hur de tyska läroböckerna
skissar en gemenskap. Dessutom fick gemenskapen en stark ställning i samband med
uppbyggnaden av det nya tyska samhället. Västmakterna betraktade varje tysk
medborgare som skyldig och medverkande till de brott mot mänskligheten som
nazisterna utförde och krävde därför att varje individ skulle förändra sitt tänkesätt.
En demokratisk gemenskap ansågs kunna förändra synen på människan och ge
upphov till ett samhälle med krav på solidaritet och tolerans (Westerlund, 1992).
Gemenskapen lyfts fram under tre perioder i de tyska läroböckerna men det är
egentligen enbart under den första perioden som den framstår som ett ideal och ett
mål för statens verksamhet. I de övriga perioderna beskrivs gemenskapen och det
allmänna bästa som ett regelsystem. Detta för med sig att även rättsordningen får en
disciplinerande funktion men den framstår som något medborgarna frivilligt
underkastar sig för att bevara ordningen i samhället. Under den sista perioden
betonas gemenskap och solidaritet för att skapa en sammanhållning i ett föränderligt
samhälle. Texterna framställer ett postmodernt samhälle med många olika
gruppbildningar och för att undvika ett Baumanskt samhälle bestående av skärvor
och fragment (Bauman, 1997) förs solidaritet fram. Denna solidaritet är ömsesidig och
innebär att människor ställer upp för varandra. Det är sällan som solidaritet
uttryckligen nämns i de tyska läroböckerna, men det talas ofta om betydelsen av att
ömsesidigt ställa upp för varandra och kämpa för varandras rätt att ha olika åsikter.
Ömsesidighet är här väsentligt. I samband med social rättvisa får solidaritet dock en
karaktär av välgörenhet.
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Den svenska gemenskapen skapas däremot genom ett särskiljande. Grupper och
nationer ställs mot varandra för att skapa sammanhållning inom en viss gemenskap.
Solidaritet är visserligen ett väsentligt begrepp i svensk demokrati men den bygger i
stor utsträckning på ett särskiljande. Särskiljandet karakteriserar den första perioden
som helhet men blir särskilt framträdande i beskrivningen av just solidaritet.
Arbetarklassen ställs då mot tjänstemannaklassen och tjänstemännen avskiljs från
samhället genom påståenden om att de inte är solidariska med samhället. Liedman
(1999) för fram att det svenska solidaritetsbegreppet bygger på kontrast och att detta
kan vara vanskligt då solidaritet lätt kan förväxlas med välgörenhet. Detta sker också
i den sista perioden, när Antonia Ax:son Johnson får exemplifiera solidaritet med sitt
välgörenhetsarbete. I den första perioden handlar dock solidaritet verkligen om att
kontrastera grupper mot varandra, vilket blir än tydligare när även kvinnor och
ungdomar beskrivs på ett sådant sätt att de utestängs från samhällets demokratisering
och framåtskridande. Att skapa gemenskap genom att särskilja är sålunda vanskligt,
eftersom det lätt leder till marginalisering av grupper.  Under den andra och tredje
perioden framstår den svenska gemenskapen som mer inkluderande, vilket får sitt
explicita uttryck i begrepp som ”ett samhälle för alla” och ”en värld för alla”. Dessa
begrepp är främst karakteristiska för den tredje perioden, när gemenskapen är som
mest inkluderande, samtidigt som ett särskiljande tar fart igen. Det framstår därför som
om den svenska demokratin och gemenskapen inte kan vara inkluderande om det
inte är på dess egna villkor. Detta blir tydligt genom den ständiga referensen till
historisk tradition och ett framhävande av Sveriges storhet inom olika områden.

Folkhemmet som idé är en form av disciplinering, men den beskrivs endast under
den första och sista perioden, vilket kan förefalla egendomligt med tanke på att
folkhemsidén är grunden för den svenska välfärdsmodellen och en bas i den svenska
demokratin. Walzer (1997) påstår att en välfärdsfördelning kräver att en viss
föreställning tvingas på medborgarna och detta görs explicit främst under den första
perioden och då främst i en bok, ”gymnasiets Samhällslära”. I den boken hävdas det
att solidaritetsbegreppet i det svenska samhället innebär, att alla tycker att det är rätt
och riktigt att ta från de med mer resurser, så att de med mindre resurser kan få mer.
Det är den föreställningen som borde tvingas på läsarna och det är förmodligen den,
som implicit kommer till uttryck i läroböckernas monologa framställningssätt. Några
karikatyrer under senare perioder används för att övertala läsaren om det
betydelsefulla i en solidarisk lönepolitik. Det är också möjligt att denna föreställning
tas för given och att den därför endast får ett implicit uttryck. Dilemmat blir att
läroböckernas behandling av fri- och rättigheter framställer ett samhälle präglat av
objektiva normer och procedurer. Samhället framstår därför som mer
liberaldemokratiskt än socialdemokratiskt.

Det civila samhället definieras på flera sätt men samtliga definitioner betonar att det
utgör en länk mellan stat och individ158. Walzer (1997) menar att det civila samhället
är ett tvångsfritt utrymme för medborgarna och för att det ska anses vara
demokratiskt måste medborgarna kunna uppfatta sig som auktoritativa och ansvariga
deltagare. Det civila samhälle som beskrivs i de båda ländernas böcker framstår som

                                                
158 Putnam (1993) menar att ett civilt samhälle möjliggör ett aktivt deltagande på den offentliga arenan. Cohen &
Arato (1995) menar att det civila samhället utgör en komplementär form av demokrati, vare sig den är politisk
eller ej.
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betydelsefullt under tre perioder. Ett tvångsfritt utrymme i form av partier,
intresseorganisationer och föreningar lyfts fram och diskuteras men via diskussionen
framtonar ett indirekt tvång, tvånget att ansluta sig och tvånget att underordna sig
gemenskapen. Samtidigt framstår organisationerna som möjligheter genom att skapa
inflytandevägar för medborgarna. En motsägelsefull bild framträder även genom att
dessa sammanslutningar framstår som toppstyrda och en bild av icke-auktoritativa
och passiva medborgare uppstår. Det civila samhället framstår därför inte som
alltigenom demokratiskt. Under sista perioden försvinner delar av det civila samhället
från de båda ländernas samhällskunskapsböcker. Endast partier utgör då en extra
möjlighet för medborgarnas inflytande. I de svenska samhällskunskapsböckerna
beskrivs partiväsendet på få rader, varför det nästan framstår som om den möjligheten
inte heller står medborgarna till buds.

Synen på medborgarna

Den politiska filosofin och samhällsvetenskapen har sysslat med frågor kring
betydelsen av ordet ”demos” i samband med en uttydning av vad demokrati innebär.
Innebär ett styre av ”demos” att alla medborgare deltar eller är vissa medborgare
utestängda från styret? Detta är förstås en viktig fråga och den har stor relevans för
min studie, speciellt som elever på gymnasiet faktiskt blir röstberättigade och därför
rent juridiskt räknas som fullvärdiga medborgare. Men, vilken syn på elever som
tillhöriga ett ”demos” framkommer i läroböckerna? Den avgränsning av ”demos”
som förs fram är olika under perioderna. Framförallt under den första perioden görs en
avgränsning av vilka som räknas som ”demos” eller röstberättigade i både tyska och
svenska läroböcker. Därefter avtar eller försvinner den explicita hänvisningen till ett
begränsat ”demos”, men implicit framkommer det att läsarna aldrig räknas som
ingående i ett ”demosbegrepp”. Detta trots att texterna ibland försöker dra in läsaren
i en gemenskap. Både text och bild utvisar att läsarna eller eleverna ska tillägna sig
kunskaper för att kunna bli fullvärdiga medborgare och röstberättigade.
Bildmaterialet utvisar att läsaren endast är betraktare i politiska sammanhang, även
när val och vallokaler återges. De vuxna som utesluts från kretsen av röstberättigade
eller ”demosbegreppet” är främst de som inte deltar i valet. En röstskolkare beskrivs
som utesluten från gemenskapen.

I de tyska läroböckerna framtonar som helhet en bild av en aktiv och autonomt
handlande medborgare, fylld av initiativkraft. Det är däremot inte så att medborgarna
alltid tillförsäkras goda möjligheter att delta i samhällets politiska gestaltning. Det
staten gör är att stödja medborgarnas möjligheter att förverkliga sina egna livsplaner
och i detta frihetsutrymme skapas en aktivt handlande individ. De möjligheter som
finns för de tyska medborgarna att påverka staten upprepas både i text och bild.
Berättelser om medborgarnas kamp mot staten förekommer, till exempel berättelser om
att förhindra en folk- och bostadsräkning eller ta ställning i abortfrågan. Sådana
berättelser saknas i de svenska läroböckerna, även om besvärsrätten förs fram och
bilder på demonstrerande medborgare visas. Demokratin förbinds dessutom med
medborgarnas handlingsförmåga i de tyska böckerna, vilket kan vara ytterligare en
anledning till att medborgarna framstår som mer handlingskraftiga.
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 I de svenska läroböckerna framhålls vikten av att medborgarna är aktivt
handlande medborgare. Det skrivs även att det finns en tilltro till medborgarnas
förmåga att utöva sitt förnuft. Samtidigt framtonar en bild av en passiv medborgare,
som följer maktens påbud och tar emot de förmåner som staten ger. Medborgarna
framstår som mest passiva under den första perioden, då medborgarnas roll framförallt
tycks bestå i att lyda och anpassa sig. Under tidens gång blir de svenska
medborgarna allt mer aktiva och myndiga, speciellt i den tredje perioden, då det lyfts
fram att medborgarna ska var aktivt deltagande och visa lust och vilja att ompröva
sina ställningstaganden. Det aktiva deltagandet i olika grupper och på olika
samhällsnivåer påstås utveckla medborgarnas kompetens och speciellt förmågan att
fatta rationella beslut. Borta tycks den demokratin vara, som delar upp medborgarna i
aktiva och passiva och som tycks sakna en tilltro till medborgarnas kompetens. Den
återkommer dock i den fjärde perioden med förnyad kraft. Nu rör sig det aktiva
handlandet om en form av ”empowerment” och detta bryter mot de tidigare
beskrivningarna. Tidigare har medborgarna beskrivits som passiva i förhållande till
staten, som har lagt allt tillrätta (Hirdman, 1990), men nu handlar det om att var och en
ska ta tag i sina levnadsvillkor. Endast de medborgare som saknar förmåga och
resurser ska få hjälp av staten. Trots allt tal om ”empowerment”, valfrihet och eget
ansvar beskrivs samhället, via maktutredningens resultat, som bestående av aktiva
och passiva medborgare.

Den semiotisk-didaktiska analysen

En fråga som jag ställde mig flera gånger under arbetet med att analysera texterna var
varför jag hade valt att arbeta utifrån Bakhtins tankar. På vilket sätt underlättade
detta perspektiv mitt arbete och vad kunde jag inte se med hjälp av de verktyg som
jag lånade från Bakhtin? Att använda sig av Bakhtins tankar och analysredskap för
att få fram en eller flera demokratibilder var kanske inte nödvändigt. Det finns fler
teoretiska perspektiv att välja mellan som den kritiska diskursanalysen, en social
semiotik utifrån Hallidays perspektiv eller utifrån andra perspektiv som berör
dialogbegreppet. Å andra sidan kunde jag med hjälp av Bakhtins tankar om att
separera och fokusera form, material och innehåll tydligare få fatt i de förändringar
som faktiskt fanns i läroböckerna och därigenom upptäcka att de fanns olika
demokratibilder under skilda tidsperioder. Fokus har ju legat på komposition,
uttrycksform och innehåll var för sig,  för att sedan sammanföra alla delar och se
vilken demokratibild som då uppstår. Denna demokratibild skiljer sig från den som
uppstår genom att endast läsa de definitioner som ges av demokrati. Bakhtins
perspektiv med analysredskapen dialog, monolog och skratt samt dennes
kunskapsteori har fungerat utmärkt för att upptäcka den syn på kunskap och lärande
som finns i läroböckerna. Därmed har det också blivit enklare att konstatera när
texterna erbjuder eller påbjuder en demokratibild. Perspektivet har även valts för att
få ett analysredskap för de otaliga skratt som finns i de tyska läroböckerna.

Det valda perspektivet för att analysera bilder har varit till stor hjälp, samtidigt som
dessa analysverktyg har känts otillräckliga. Dessutom har problemet uppstått att
bildernas placering och vinklar vid beskrivningen lätt uppfattas som intentioner,
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vilket de inte är. Bildredaktörer placerar oftast inte bilderna på en sida för att markera
något realt eller idealt utan det är bildernas placering som ger upphov till att bilderna
uppfattas, som om de visar något realt eller idealt. Den sociala semiotiken ger verktyg
för att upptäcka den sociala mening som uppstår genom bildernas placering eller
komposition, men den meningen kan bli svår att få fatt i. Bilder på nynazister i
svenska läroböcker placeras ofta på ideal plats. Vilken social mening uppstår då? Att
nynazismen är något idealt? Att åsiktsfrihet är något idealt? Om den ideala
placeringen kompletteras med vinkeln i bilden och en avståndstagande blick från den
återgivna nynazisten, så framställs en bild, som återger att åsiktsfrihet är viktig, men att
nynazismen är ett hot och något som inte hör till det svenska samhället.

Det är också intressant att fundera över just vinkeln i bilder som återger nynazister.
I de svenska läroböckerna är vinkeln oftast låg eller jämlik i förhållande till
betraktaren, så att nynazisterna blickar ner eller rakt mot betraktaren (fig.18). I de
tyska läroböckerna däremot är vinkeln hög, varför betraktaren förefaller blicka ner
mot nynazisterna och därmed ha makt över dem (fig.19). Dessa bilder har dessutom
ofta en real placering. Bilderna kan då uppfattas som om de visar att nynazister finns,
men att det också finns en makt över dem, så de utgör inget hot. En fråga som jag
ställer mig är förstås varför denna skillnad finns mellan nynazistiska bilder i Tyskland
och i Sverige. I Tyskland kan nynazistiska partier och demonstrationer förbjudas och
detta kan vara den makt som återspeglas i bilden. Är detta något jag läser in i bilden?
Då skulle jag glida mellan att uppfatta bildens komposition som en intention och som
en social mening, som uppstår genom bildens komposition och placering. Det jag bör
göra, är att nöja mig med att konstatera att vinklarna är olika i bilderna och att
bilderna får olika placering, men jag skulle ändå vilja tränga djupare in i en bildanalys.

Den text om bildanalys som återfinns i Demokratiutredningen (SOU 1999:129) har
gett mig andra redskap för analysen. Johannesson diskuterar skillnaden mellan
demokratiska och icke-demokratiska bilder samt den skillnad i uttryckskraft som finns
mellan dessa bilder. Bilderna på nynazister kan utifrån Johannessons resonemang
klassificeras som icke-demokratiska, eftersom de hotar och skrämmer samt gestaltar ett
maktförhållande. Demokratiska bilder eller demokratins bilder visar ofta interiörer från
en riksdag, nästan alltid med en tom plenisal och sådana bilder har ingen
uttryckskraft. Däremot förekommer det bilder med stor uttryckskraft som kan
klassificeras som antingen demokratiska eller icke-demokratiska och det är bilder som
återger demonstrationer. Uttryckskraften finns i det engagemang och de känslor som
är framställda i bilden. Andra bilder som förmedlar starka känslor återger ofta brott
mot mänskliga rättigheter och sådana bilder måste klassificeras som icke-
demokratiska. Analysen av bilderna för med sig samma dilemma som textanalysen. Jag
ser den sociala mening som uppstår med hjälp av analysverktygen, men jag vet
fortfarande inte hur bilderna uppfattas av eleverna.

Hur hållbar och giltig är då min läsning av samhällskunskapsböckernas text och
bild? Är det möjligt för andra att finna samma, åtminstone liknande demokratibilder
om de läser samma böcker och följer mitt tillvägagångssätt? Den sista frågan kan jag
delvis besvara med att påvisa att en del av mina resultat har stöd i annan forskning.
Bakhtin å sin sida skulle säga att min läsning av samhällskunskapsböckerna har
resulterat i en unik text som ingen annan kan upprepa (Todorov, 1984). Dessutom
skulle han påstå att sådana frågor är irrelevanta för den typ av forskning som jag
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bedrivit. Att arbeta med texter och försöka förstå dem handlar om att gå i dialog med
texterna och därifrån skapa en ny text. Det handlar mer om ett möte mellan två texter;
den redan skrivna och den nya texten som utgör ett svar på den tidigare (Todorov,
1984, s. 23). Att vara noggrann innebär här att förstå den främmande texten utifrån
författarnas intentioner och sociokulturella sammanhang men också att använda sitt
eget utanförskap för att upptäcka de olika meningar som finns förborgade i ord och
yttranden.

Nedan följer en diskussion kring resultaten av den semiotisk-didaktiska analysen.
Under rubriken komposition belyser jag kort förändringar i kompositionen som beror
på samhällsförändringar. Dessutom behandlar jag textens röster, framförallt läsarens
röst. Under rubriken uttrycksform diskuterar jag dialog och monolog samt skrattet
och som avslutning diskuterar jag synen på kunskap och lärande.

Komposition

Kompositionen varierar med samhällsförändringar, enligt Bakhtin (1997a). För att
upptäcka om detta gäller även för läroböcker har jag försökt följa några författare
under en längre tid. De tyska författare som jag följt är Sutor, författare till ”Politik,
Ein Lehr- und Arbeitsbuch” plus ”Politik, Ein Studienbuch zur politischen Bildung”
utgivna mellan 1979 och 1994 samt Hartwich, författare till ”Politik im 20.
Jahrhundert” utgivna mellan 1964 och 1984. Dessa böcker uppvisar en samvariation
mellan komposition och händelser men jag ger endast exempel från Sutors böcker.
Läroboken ”Politik, Ein Lehr- und Arbeitsbuch” utgiven 1979 har ett splittrat
innehåll med många abstrakta modeller och arbetsuppgifter och den anlägger ett
individperspektiv på demokratifrågorna. Boken utgiven 1989 bär samma namn, men
den är mer sammanhållen och betonar snarare ett gemenskapsperspektiv. Det förs till
exempel fram att samvetsfrågor måste underordnas helhetens intresse, medan det i
läroboken utgiven 1994 står att samvetsfrågor ska vara undandragna från den
politiska dagordningen. Denna sista bok, utgiven 1994, är väl sammanhållen med få
modeller och få frågor och dessutom har boken bytt namn till ”Politik, Ein
Studienbuch zur politischen Bildung”. Här är det lätt att följa de förändringar som
sker i de tyska böckernas komposition till följd av samhällsförändringen. Frihet visar
sig i en splittrad och öppen text, en text som påminner om det kaos som samhället är
drabbat av. När tyglarna spänns för att återskapa ordning märks det i läroboken
genom en mer sammanhållen text och ett innehåll som föreskriver medborgares
handlingssätt. Bilder återspeglar försöken att återinföra ordning genom att placera
parlamentet i centrum eller på real plats samt genom att kontrastera kaos och ordning.
I förändringens tidevarv, när stabilitet fordras blir texten väl sammanhållen och
innehållet betonar solidaritet mellan medborgarna. Hilligen (1988) har visat att
innehållet förändras på liknande sätt. Han lyfter fram att läroböcker producerade
mellan 1950 och 1970 i stort återspeglar en anpassningsprocess medan böcker
utgivna mellan 1970 och 1980 har ett starkt politiserat innehåll. Sutor har även skrivit
böcker i didaktik, vilket kan förklara varför hans böcker har en klar överensstämmelse
med läroplaner och riktlinjer. Jag kan inte avgöra om Sutor följer läroplanerna eller om
han har påverkat läroplanernas innehåll. Påverkan är förmodligen ömsesidig.
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Svenska författare som jag följt under en längre tid är Björkblom m.fl. författare till
”Världen, Sverige och vi” utgiven mellan 1970 och 1980 samt Kieser & Rydén
författare till ”Samhällsboken” utgiven mellan 1985 och 1997. De svenska
författarna är vanligtvis medförfattare till flera läroböcker. Björkblom är till exempel
medförfattare till ”Världen, Sverige och vi” men ensam författare till
”Samhällskunskap för gymnasiet” utgiven 1966. Detta gör att författarna ständigt
återkommer med vissa avsnitt och det är just dessa avsnitt som återupprepas år från år.
Kompositionen i de svenska läroböckerna visar endast en svag tendens att påverkas
av samhällsförändringar, när vissa författare följs, däremot är förändringar märkbara
om läroboksbeståndet som helhet studeras. Tydligast blir förändringarna under 1980-
talet då läroböckerna blir tvåspaltiga med korta stycken och rikligt illustrerade.

Röster
Att leta efter röster i läroböckerna och försöka höra vad de säger och om de talar i
samma riktning har delvis gett mig en annan uppfattning om läroböckerna. Jag antog
vid studiens start att åtminstone de svenska läroböckerna var monologa, men i
sökandet efter röster har jag upptäckt att det förekommer flera röster. En del röster
upprepar visserligen ett och samma budskap men andra kan motsäga ett budskap.
Anledningen till att de svenska läroböckerna förefaller vara enstämmiga och
monologa är i stor utsträckning att de röster som finns oftast är dolda och att
referenser till olika källor sällan finns. En god kännedom om närliggande
ämneslitteratur och officiella dokument som läroplaner och statliga utredningar är
nödvändig för att få syn på de olika röster som finns. Genom att använda Bakhtins
röstbegrepp utvidgat med Faircloughs intertextualitetsbegrepp (1995, 1998) har det
gått att upptäcka att de svenska läroböckerna är flerstämmiga och dialogiska samt att
elever ges tillfälle till eget meningsskapande.

I de tyska läroböckerna används många olika röster och källor. Rösterna är ofta
direkta eller indirekta men mer sällan dolda eller inbäddade. Genom att lyssna till och
fundera över vad rösterna säger har jag lyckats upptäcka, när de så uppenbart
flerstämmiga läroböckerna är dialogiska eller monologiska. Att många röster
förekommer, innebär inte med självklarhet att en text är dialogisk. Ett och samma
budskap kan ju föras fram av flera olika röster, vilket snarare understryker det
monologa i framställningssättet.

Röstbegreppet har också varit till hjälp vid en kartläggning av motsägelser i
texten. Samma röst kan yttra sig på ett motsägelsefullt sätt, vilket är vanligt i
förändringsskeenden. Det har varit lättare att leta efter olika röster i texten än att söka
efter intertextualitet. En röst kan anas genom den språkliga uppbyggnaden, medan
intertextualitet mer handlar om att det finns fler texter i texten. En röst är visserligen
en del av intertextualiteten men att finna andra texter fordrar en ingående kännedom
om olika texter och deras innehåll. Denna kunskap är svår att besitta när det gäller
främmande kulturers texter.

Det är som sagt många röster som talar i läroböckerna; författare, filosofer,
statsvetare och politiker. Några röster representeras av andra, främst är det kvinnor
ungdomar och invandrare som får sin röst hörd genom andra. Analysen har visat hur
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till exempel kvinnor blir representerade i texterna men här vill jag även visa hur de
representeras i bild.

Johannesson (SOU 1999:129) lyfter fram att bilder kan användas för att
osynliggöra medborgargrupper och deras livssituation och detta är uppenbart i
samhällskunskapsböckerna. Detta är tydligt i båda ländernas böcker men jag ger
endast exempel från de svenska läroböckerna. Kvinnor, ungdomar och invandrare
lyser med sin frånvaro i läroböckernas bildmaterial. Visst finns det kvinnor på bilder,
men dessa bilder återger oftast kvinnor i olika vårdande sammanhang. Om kvinnorna
framställs som aktiva i något sammanhang, så handlar det fortfarande om en aktivitet
som kvinnor utför i sin egenskap av mödrar, till exempel demonstrationer mot brist på
daghemsplats, demonstrationer mot mjölkpriser eller demonstrationer för försvunna
söner. Ungdomar förekommer också på enstaka bilder antingen i en skolsituation eller
som representant för någon ungdomskultur. Endast vissa ungdomar väljs ut och får
representera alla andra ungdomar. Invandrare återges också på bilder, men oftast i
samband med en beskrivning av asylpolitiken. De är sällan återgivna i vardagliga
situationer, vilket kan ge en skev bild av dem och dessutom får läsaren färre tillfällen
att ompröva sina fördomar. Andra bilder eller snarare bildtexter kan spä på fördomar.
En bild i läroboken ”Leva i samhället” återger några invandrarkvinnor som köper
varor som svenskar inte längre vill ha (fig.25) Det är främst bildtexten som uppvisar
en fördomsfull attityd; ”Några invandrare köper billiga, gamla prylar som svenskar vill
bli av med”. Dessa tre grupper blir marginaliserade genom att de så sällan förekommer
i bild och de framstår i alla händelser som oengagerade och passiva
samhällsmedborgare. Bilder visar hur samhället representerar sig för läsaren, enligt
Göthlund (SOU 1999:129) och samhällskunskapsböckerna framställer män som aktiva
i det politiska samhället.

Vem vänder sig böckerna till?
En röst som sällan hörs men vars ägare blir tilltalad är läsaren eller eleven. Genom att
enbart fokusera textens komposition och uttrycksform blev det lättare att upptäcka
vem texten är skriven för och därmed den identitet som upprätthålls genom texten.
Det är inte så mycket innehållet i texten som avgör vem texten riktar sig till även om
innehållet måste tas med i beräkningen, utan det är textens komposition tillsammans
med bildmaterialet som avslöjar vem den tänkte läsaren är. Detta stöds av Lotman
(1990) som hävdar att läsaren kan ses som en semiotisk enhet, även om det finns en
verklig läsare bakom. Texten är utformad efter den tänkte läsaren, samtidigt kommer
texten att påverka läsaren och upprätthålla en viss identitet genom sin utformning.
När det gäller bilder och bildtexter, så måste både innehåll i form av vem, vilka eller
vad som visas i bilderna tas med i beräkningen tillsammans med bildens komposition,
för att kunna avgöra vem bilden tillsammans med texten vänder sig till.

De tyska läroböckerna är alla skrivna för teoretiska linjer och en utvald elevgrupp.
Detta blir märkbart genom den mer resonerande och abstrakta texten. Innehållet är
stundtals ganska avancerat jämfört med innehållet i de svenska läroböckerna och
liknar mer den text som svenska studenter möter på universitetsnivå. Texten
förutsätter att läsaren kan förstå avancerade resonemang och problematiseringar.
Modeller som ledsagar texten är oftast mycket abstrakta, men matematiska formler
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och nationalekonomiska modeller är mer sällsynta. Det förekommer inte särskilt
många bilder i böckerna förrän mot mitten av 1980-talet, då bilderna i hög grad
berättar om olika handlingar och händelser. Bilderna tillsammans med
arbetsuppgifterna, som oftast är av procedural karaktär, tyder på att läsaren ska
fostras till en handlingsmänniska, en moralisk agent. Läsaren är en man, att döma av
bildernas innehåll, så den identitet som böckerna upprätthåller är en aktiv man, van att
problematisera och resonera samt att handla. I de tyska läroböckerna används ofta
karikatyrer, vilket skiljer de svenska och tyska läroböckerna åt. Karikatyrerna anger
dessutom att läsaren har den mognad och vana som krävs för att förstå ironi och
anspelningar som görs via karikatyrerna.

Vem vänder sig de svenska läroböckerna till? Det varierar mellan perioderna och
hör delvis samman med gymnasieskolans organisation. Under de tre första perioderna
är läroböckerna enbart skrivna för de teoretiska linjerna, men under 1990-talet är de
skrivna för både teoretiska och yrkesprogram. Under perioden 1976-1989 är
böckerna dessutom skrivna för olika teoretiska linjer. De naturvetenskapliga och
tekniska linjerna har egna kursplaner i samhällskunskap, varför böcker skrivna för
dessa linjer skiljer sig från böcker skrivna för humanistisk och samhällsvetenskaplig
linje. Texterna skiljer sig främst i språkanvändningen och detta utvisar vem den
tänkte läsaren är. Böcker skrivna för de humanistiska och samhällsvetenskapliga
linjerna vänder sig till en läsare som är van att använda språk och ord, medan
böckerna för de naturvetenskapliga och tekniska linjerna i första hand använder
modeller, formler, tabeller och kurvor för att återge samma innehåll. Det är som om
böckerna vidmakthåller en uppfattning om, att humanister inte kan eller förstår
matematik och att naturvetare har svårt med ordförståelsen. Med tanke på att kvinnor
sägs ha bättre ordförståelse och män en större analytisk och matematisk förståelse, så
kan det hävdas att läroböcker upprätthåller en genusskillnad och en dikotomisering
mellan könen. Det var och är så, att fler unga kvinnor väljer de mer humanistisk
inriktade linjerna. Frågan uppstår då om skolsystemet upprätthåller en falsk
föreställning och skapar kvinnor, som har en god ordförståelse i och med att texter
som är ordrika endast används inom linjer där flest kvinnor fanns (och finns). Detta
system drabbar givetvis även de unga männen. Vad är det som säger att män är sämre
på ordförståelse? Detta sätt att implicit upprätthålla skilda genusidentiteter strider
dessutom mot det innehåll som förs fram i läroböckerna kring jämställdhet.

En bild kan användas för att tydliggöra hur olika identiteter upprätthålls. Två
läroböcker, ”Reflex A” och ”Reflex” skrivna av samma författare och utgivna
samma år (1996), beskriver ett kommunikationsförlopp via två olika bilder. En rolig
färgbild av en berusad man, som ger en kvinna en invit och blir avspisad, ska visa hur
kommunikation går till för främst yrkesprogrammen (”Reflex A”). En mer abstrakt
gråblå bild på två profiler, en man och en kvinna, visar att ett meddelande, i form av
pilar, sänds mellan ansiktena (fig.). Detta är en beskrivning av kommunikation
anpassad för de teoretiska linjerna (”Reflex”). Genom dessa två bilder förmedlas en
föreställning, dels om vad läsaren har för vardagsvärld, dels vad läsaren kan förstå.
Bilden i ”Reflex A” kan säkert ge upphov till diskussion på ett helt annat sätt än
bilden i ”Reflex”, men vad är det för ett demokratiskt förhållningssätt som förmedlas
och vilken mans- och kvinnosyn förs fram i jämställdhetens samhälle?
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Uttrycksform

Dialog och monolog
Det har varit intressant och fruktbart att använda dialogbegreppet, även om det är ett
diffust och vagt begrepp. Det har varit relativt enkelt att upptäcka om texten är
dialogisk, men det gäller också att fastställa på vilken nivå dialogen rör sig och
därmed vilken slags dialog det handlar om. Dessutom hamnar jag i dilemmat att jag
kan se möjligheter till en dialog mellan text och läsare, men jag kan ändå inte hävda
att läsaren eller eleverna verkligen går i dialog med texten. Svedner (1995) bland
andra hävdar att endast goda läsare kan gå i dialog med texten och jag vet inget om
läsarnas kapacitet. Jag vet inte ens om läsaren eller eleverna upptäcker de öppningar
som finns i texten. Dialog som begrepp för tankarna till en kommunikation, där ett
avsänt meddelande besvaras. Detta händer inte i läroböckerna utan dialogen är
avhängig av läsarens kapacitet att uppfatta de frågor som ställs i texten och att
försöka besvara dem. Av den anledningen är begreppet dialog svårt att använda och
det är kanske bättre att söka efter textens öppenhet i stället. Öppenhet eller öppen
text som Lotman (1988, 1990) uttrycker det, är kanske ett bättre analysverktyg för att
upptäcka möjligheter till eget meningsskapande. Textens egen dialog i form av
intertextualitet eller heteroglossia är däremot lättare att konstatera.

Läroböckers uppgift är främst att vara en källa till den sociala reproduktionen,
enligt Selander (1988) och då ligger det nära till hands att tänka sig att begreppen
dialog, öppenhet och eget meningsskapande är främmande för en analys av
lärobokstexter. Samhället med dess värdegrund ska föras vidare genom utbildningen
och läroboken utgör en del av utbildningen. Texterna borde därför främst vara
monologiska och slutna. Frågan uppstår då om det är någon mening med att söka
efter dialog och öppenhet i läroböcker, en öppenhet som kan ge upphov till ett eget
meningsskapande. Det har efter analysen visat sig att det finns dialog och öppenhet
och att det ges tillfällen för elever att skapa en egen mening, trots att läroböckerna
ska förmedla en gemensam värdegrund. Inom vissa områden är troligen en social
reproduktion inte lika viktig eller nödvändig och då ges det en möjlighet för elever att
bilda en egen mening. Det är just detta som blir synligt med hjälp av de använda
analysbegreppen, liksom vilka områden som öppnas för ett eget meningsskapande.
Inom dessa områden ligger även en förändringspotential, så att både demokratin och
samhället kan utvecklas och förändras.

Som tidigare nämnts, förs demokratibegreppets mångtydighet fram i de båda
ländernas böcker, samtidigt som ett innehåll slås fast genom olika definitioner. Detta
sätt att hantera demokratibegreppet är även utmärkande för den erbjudna och
påbjudna kunskapen eller meningen i den totala demokratibilden. Ett och samma
begrepp kan både erbjudas för ett eget meningsskapande och påbjudas för ett
oreflekterat övertagande. Oftast är det så att ramen påbjuds men själva innehållet
erbjuds. Jämställdhet i sig påbjuds, men vad jämställdhet innebär och hur den ska
utformas erbjuds. Det som sker i läroböckerna påminner i hög grad om det som
Conolly (1994) föreslår, nämligen att utnyttja begreppens mångtydighet och se vart
det för. Samtidigt lyckas man på detta sätt både föra vidare en specifik
värdegemenskap och tillåta en åsiktsfrihet och pluralism. Det vaga och diffusa
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möjliggör konsensus utan att ignorera andra perspektiv. Nackdelen med denna
vaghet och luddighet är att elever kan uppleva allt tal om demokrati som ”flum” och
tycka sig stå utan vägledning.

Vad som påbjuds respektive erbjuds skiljer sig från period till period och från kultur
till kultur. Likaså skiljer det mellan perioderna om tyngdpunkten ligger på det
erbjudna eller det påbjudna. Ju stabilare samhället är, desto mer av erbjuden mening
förekommer i läroböckerna. Det är inte bara det egna samhällets instabilitet som
påverkar innehållet i demokratibilderna, utan även oroligheter utanför landets
gränser. Vad som betraktas som oroligheter och störande inslag skiljer sig mellan
länderna. Allt som stör harmoni och samförstånd betraktas i de svenska läroböckerna
som störande moment och då ökar inslaget av påbjuden demokrati. Allt som påminner
om kaos och alltför stor frihet ökar det påbjudna inslaget i de tyska
demokratibilderna. Statsskickets stabilitet, det vill säga en lång demokratisk tradition,
tycks också leda till en högre grad av påbjuden demokrati. Detta kan bero på att så
mycket i demokratibilden tas för givet, att det framstår som en påbjuden demokrati.
Den sista perioden i båda länderna har en övervikt av påbjuden demokrati och
orsaken till denna övervikt är både samhällets instabilitet och den självklarhet som
demokratin behandlas med. Begrepp behöver inte förklaras och problematiseras inte,
utan innehållet i dem konstateras helt enkelt. I Sverige har dock den svenska
modellen förändrats och detta gör sannolikt demokratibilderna mer instabila och
osäkra. Detta märks i yttranden som framhäver omprövning och förändring samt
betonar spelregler. Hellspong & Ledin (1997) menar att ett stabilt samhälle producerar
en enhetlig diskurs och detta påstående skulle kunna motsäga min tes att ett stabilt
samhälle i högre grad erbjuder mening. Jag menar dock att tyglarna alltid spänns i
orostider oavsett om motsägelser förekommer eller inte. Instabiliteten får inte ökas
genom alltför skilda ställningstaganden kring till exempel demokrati.

Vad är det nu som påbjuds i läroböckerna? Som helhet, det vill säga tvärs över
samtliga perioder, påbjuds frihet, regelefterlevnad, autonomi, engagemang, aktivitet
och motståndsrätt i de tyska läroböckerna. I de svenska läroböckerna påbjuds
majoritetsprincipen, regelefterlevnad, värdegemenskap, samförstånd och en fri
opinionsbildning. Regelefterlevnaden är sålunda gemensam för de båda länderna och
detta pekar mot att det rätta överväger, men i de svenska läroböckerna pareras det
rätta med värdegemenskap och samförstånd. Värdegemenskapen pekar mot ett
samhälle som har ett mål och en föreställning om hur livet bör levas, varför det goda
också är närvarande. Det goda får stöd av att solidaritet och social rättvisa ges en
starkare betoning under vissa perioder. Betoningen av värdegemenskap, samförstånd
och majoritetsprincip utvisar även att ett gemenskapstänkande har företräde, men
gemenskapen bygger i hög grad på individen. Den starka betoningen av autonomi
och frihet i de tyska läroböckerna utvisar däremot att ett individperspektiv har
företräde framför gemenskapen, men det handlar främst om ett blandat perspektiv.
Perspektivet kan karakteriseras med Benhabibs (1994) ord ”autonomi och
gemenskap”

De erbjudna demokratiaspekterna i de tyska läroböckerna rör i hög grad
åsiktsbildningen, inflytande, delaktighet och demokratins utformning. Det som
erbjuds är ett eget meningsskapande kring vad åsiktsbildning innebär och hur den
kan tas tillvara. När det gäller inflytande och delaktighet handlar det  också om vad
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begreppen innebär och hur de kan uppnås. I de svenska läroböckerna erbjuds läsaren
att ge ett innehåll åt en fri opinionsbildning, delaktighet och inflytande. Begreppen
inflytande och delaktighet lämnas sålunda över till läsaren i de båda ländernas
läroböcker för ett eget meningsskapande. Detta kan föra med sig skilda åsikter om
både vad inflytande och delaktighet är och hur detta ska utformas. Möjligheten att
själv skapa sig en uppfattning om detta kan vara en anledning till det missnöje med
inflytande- och påverkansmöjligheter som uppstår hos medborgarna.

Monologen har att göra med det påbjudna men också med att andra perspektiv
saknas eller framställs som sämre. En monolog text konstaterar och slår fast sanningar
och detta är mycket vanligt i de svenska läroböckerna. Det slås fast vad demokrati är
parallellt med att andra förhållningssätt eller tolkningar ignoreras. Ibland
argumenteras det för ett visst förhållningssätt genom att lyfta fram andra perspektiv,
men dessa framställs då som felaktiga, som när det talas om ”folkdemokrati” eller
”medvetenhet” i vänsterradikala kretsar. Citationstecken eller ett ensidigt perspektiv
är tekniker som anger vad som är legitimt att diskutera (Foucault, 1993). Liknande
sätt att argumentera återfinns i tyska läroböcker, framförallt i period två när en
autonomt legitimerad demokrati ställs mot en heteronomt legitimerad demokrati. Här
används ett annat perspektiv för att framhäva det rätta förhållningssättet som
kontrast till det felaktiga. En monolog härskar då i texten trots förekomsten av fler
röster. Kontrastering används i  svenska och tyska läroböcker så att antingen en
monolog eller dialog framställs. Det avgörande är om andra perspektiv tystas ner eller
framställs som jämbördiga.

Skrattet
Skrattet som analysverktyg visar också vad som är möjligt att ifrågasätta genom ett
reflekterat tänkande. Det handlar sålunda mer om att diskutera och reflektera över
vissa fenomen, än ett egentligt ifrågasättande. Karikatyrerna skapar en öppenhet
samtidigt som de bär på en övertalande kraft. Som Bakhtin (1986, s. 86) säger, så kan
skrattet både ”döda och förnya” och detta blir uppenbart i användningen av
karikatyrerna. Jag uppfattar uttrycket ”döda och förnya” så att det hör samman med
begreppen övertala och övertyga. När skrattet ”dödar” så övertalar det läsaren att
införliva budskapet utan en egen reflektion, medan övertyga innebär att ge utrymme
både för ett reflekterat tänkande och ett eget meningsskapande. Karikatyrerna är
mångtydiga, varför olika läsare kan uppfatta karikatyrernas budskap på olika sätt och
de rymmer både dialog och monolog. Jag har diskuterat några karikatyrer, som
används för att belysa jämställdhetsproblematik, med studenter för att få en
uppfattning om hur de ser på dessa och det visar sig att kön kan ha en viss betydelse
för hur karikatyrerna uppfattas. En karikatyr som ska visa människans utveckling
under rubrikerna ”Evolution of man” och ”Evolution of woman” (fig.13)
uppfattades av några manliga studenter som kränkande för mansrollen. De menar att
karikatyren påstår att mannen härstammar från aporna medan kvinnan hela tiden har
varit en förädlad varelse och de ser inte budskapet att kvinnan hela tiden har varit
underkuvad. De kvinnliga studenterna däremot ansåg att karikatyren behandlar en
självklar problematik i form av kvinnans förtryckta ställning. Diskussionen med
studenterna uppenbarade att det finns en ideologisk implikation i karikatyrerna som
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inte alltid är explicit och att det är en sak att se den sociala mening som uppstår i
texten och en annan att förstå hur elever uppfattar den. Det är därför nödvändigt att
undersöka hur elever tar emot den mening som finns i texterna.

Karikatyrerna innebär inget egentligt ifrågasättande av läroböckernas budskap. De
vänder inte upp och ner på demokratibegreppet utan det är främst specifika fenomen
som ifrågasätts. En närläsning visar inom vilka områden som skrattet och
karikatyrerna används. Det finns en viss regelbundenhet i användningen, som gör att
det går att upptäcka de olika användningsområdena. I de svenska läroböckerna
används karikatyrerna främst för att kritisera medborgarnas eget beteende, som
medborgarnas inställning till den solidariska lönepolitiken (bilaga). Det är lätt att
känna igen sig i denna karikatyr. En officiell röst ifrågasätter medborgarnas beteende
och försöker övertala dem att vara solidariska. Karikatyren innebär inte en
urkuggning (Furberg 1982), då den kommer med ett sanningsanspråk som här rör
medborgarnas beteende. En del karikatyrer utgör en negation av ett sanningsanspråk,
men det innebär inte att något kuggas ur, enligt Furberg (1982) och Selander (1988).
Det som främst är föremål för skratt i de tyska läroböckerna är politikers beteende
samt medborgares brist på inflytande. Här är det snarare så att medborgarnas kritik
lyfts fram och ges en officiell prägel. Det är tillåtet att skratta åt politiker och
politikens utformning. Frågan är om detta skratt döljer ett ideologiskt
ställningstagande och ett budskap i form av en påbjuden kritik mot politiker. Det hör
så att säga till demokrati att vara kritisk. Skillnaden mellan  de tyska och de svenska
karikatyrerna är perspektivet, det vill säga de tyska karikatyrerna har ofta ett
underifrånperspektiv medan de svenska har ett ovanifrånperspektiv. Karikatyrerna i
de tyska läroböckerna är framställda så att det ser ut som kritiken kommer från
medborgarna, medan karikatyrerna i de svenska läroböckerna är framställda så att det
ser ut som kritiken kommer från staten. Det framstår som om kritiskt tänkande inte får
förekomma mot staten, vilket kan höra samman med det paternalistiska perspektivet
eller förmyndarskapet i de svenska läroböckerna. Detta kan vara en anledning till att
karikatyrer är sällsynta i svenska läroböcker under perioden 1983-1986.
Medborgarna framstår då som autonoma och ansvarsfulla, varför kritik inte är
nödvändig.

En form av ironi som jag funnit i de svenska läroböckerna, främst under vissa
perioder, är att sätta vissa ord inom citationstecken för att markera att något annat
avses med ordet än vad som står i texten. Ord som används på detta sätt kan vara
”folkdemokrati” och ”medveten” och dessa ord, markerade med citationstecken,
används enbart i samband med beskrivningar av kommunistiska stater eller
vänsterradikala grupper. De används på ett sådant sätt att en gemenskap skapas
mellan läsaren och författarna. Det är som om citationstecknet signalerar ”vi som vet
att en folkdemokrati inte är en demokrati”. Detta sätt att ironiskt använda sig av ett
ord utgör inte heller en urkuggning. Ett sanningsanspråk framförs ju med hjälp av ord
och citationstecken, men ordet utan citationstecken ifrågasätts i det givna
sammanhanget. Här negeras sanningsanspråket utan att det sker en urkuggning.

En annan form av skratt som används i de svenska läroböckerna, främst i
”Millennium” utgiven 1998, är mångtydiga rubriker som ”Storleken har betydelse”.
Här fordras det en viss erfarenhet och förförståelse för att läsaren ska förstå den
anspelning som görs. Karikatyrerna är enklare att förstå. Det finns forskare som
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hävdar att det krävs en viss mognad för att förstå ironi (Fairclough, 1998), men de
läsare som läroböckerna vänder sig till har uppnått en viss ålder och mognad, varför
de borde kunna förstå den tydliga ironi som finns i karikatyrer och de ord som
markeras med citationstecknen. Hellspong och Ledin (1997) menar att ironi dessutom
förekommer i vardagen, varför karikatyrerna inte borde utgöra ett hinder. Oftast utgör
karikatyrerna en bild av vardagshändelser, vilket torde underlätta förståelsen av dem.
Rubrikerna som anspelar på något fenomen kräver dock en större kunskap. För att
förstå den ironi och det skratt som finns i rubriker krävs att man har kunskap om det
fenomen som det anspelas på. Den rubrik som används för sophantering ”...av jord är
du kommen” kan bara förstås om man känner till svenska begravningsritualer. En
sådan rubrik utestänger därmed läsare som inte besitter dessa kunskaper.

Skrattet i form av karikatyrer tycks vara ett viktigt inslag i de tyska läroböckerna,
att döma av de talrika karikatyrer som finns. En anledning till detta kan vara att
författarna med hjälp av karikatyrer på ett enklare sätt kan problematisera olika
händelser och fenomen. Det är uppenbart i samband med de tyska böckernas
beskrivning av återföreningen och EU:s uppkomst och utveckling. Den tidigare
nämnda karikatyren som återger konflikten mellan ”Ossis” och ”Wessis” under
rubriken ”Meinig Vaterland” (fig.9) utgör ett utmärkt exempel på karikatyrers
användning för att problematisera många olika företeelser i en enda karikatyr. En
öppenhet och ett eget reflekterat tänkande kan starta via dessa karikatyrer. Samtidigt
finns det monologa inslag i karikatyrernas användning. Det är föreskrivet att
karikatyrer ska användas och i läroböcker utgivna under 1990-talet anges metoder
för hur karikatyrer ska tolkas.

Kunskapssyn

Det är inte helt lätt att upptäcka en nyanserad bild av den syn på kunskap och
lärande som förmedlas via texter, arbetsuppgifter och bilder i läroböckerna. Detta
beroende på att texterna talar om vikten av ett kritiskt ställningstagande och en
kritisk granskning, samtidigt som texterna har en reproducerande karaktär. Framförallt
de svenska läroböckerna för fram en syn på kunskap som innebär att det finns en
enda objektiv och saklig kunskap och att denna kunskap ska läras in av ett passivt
objekt. Detta blir märkbart bland annat genom att definitioner ofta görs på ett
oproblematiserat och konstaterande sätt som om de innehåller en faktisk kunskap.
Arbetsuppgifterna som finns i läroböckerna är ofta av reproducerande karaktär, vilket
förstärker en monolog kunskapssyn i vilken kunskap framstår som saklig och
objektiv. Lärobokstexterna framstår därför som ”sanna” och ”vetenskapliga”, trots
att de svenska läroböckerna har ett trovärdighetsproblem genom avsaknaden av
stödjande referenser. Hellspong och Ledin (1997) behandlar just denna problematik
och påstår att det är vanligt i svenska läroböcker. Lärandet framställs som om det
handlar om att lära in det rätta svaret. Samtidigt föreskrivs ett aktivt handlingssätt i
läroböckernas text genom uppmaningar och arbetsuppgifter med en procedural
karaktär. Eleverna förväntas göra vissa saker som att slå upp, jämföra och läsa
tidningsartiklar och detta är färdigheter som har betydelse för en aktiv deltagare i ett
demokratiskt samhälle. Arbetsuppgifter som har en mer resonerande och reflekterande
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karaktär är relativt sällsynta. Ändå finns det öppningar i texterna som möjliggör ett
reflekterat tänkande och ett eget meningsskapande. Texterna i de båda ländernas
böcker problematiserar genom öppna frågor och polariseringar av olika fenomen. Det
ges dock inte många tillfällen för eleverna att få göra egna bedömningar av olika
politiska frågor och värdera konsekvenser av olika ställningstaganden, åtminstone i
de svenska böckerna. Den diskussionen blir helt avhängig av vad som händer i
klassrummet och hur undervisningen i övrigt läggs upp.

Ett problem med den objektiva och sakliga kunskapen är att den kan dölja
normativa ställningstaganden. Behandlingen av solidaritetsbegreppet är ett typiskt
exempel på detta. Solidaritet framstår som ett betydelsefullt inslag i den svenska
demokratin, men vad det egentligen innebär och hur medborgarna blir solidariska
diskuteras sällan. Det konstateras under tre perioder att solidaritet innebär att
medborgare ger till sämre lottade och att de anser detta vara ett riktigt handlingssätt.
En sådan definition innehåller ett ideologiskt ställningstagande, vilket inte diskuteras.
Det solidaritetsbegrepp som förs fram under 1990-talet tycks ha en annan innebörd,
vilket får sitt uttryck genom bild och text. Ett ideellt arbete förs fram som nödvändigt
för att de svagare i samhället ska få den hjälp de behöver. Innebär detta att
solidaritetsbegreppet har förändrats till sitt innehåll? En diskussion vore kanske
nödvändig kring solidaritetsbegreppens olika innehåll med en förklaring till varför
solidaritet tolkas på ett visst sätt i Sverige. Detta innebär att göra den sociala
reproduktionen medveten, som Gutman (1987) uttrycker det. En del elever uppfattar
troligen bristen på klarhet och en del förkastar därför texten, medan andra tar den till
sig utan att fundera och åter andra reflekterar och funderar kring texten. Utan att
problematisera och diskutera dylika frågor, kan det bli svårare för eleverna, de
blivande politiska medborgarna, att förstå varför politiker handlar som de gör. Kanske
kan detta vara en anledning till den misstro mot politiker som finns i dag och som
dessutom beskrivs i läroböckerna. Det kan dessutom bli svårare att avstå från sina
egna partikulära intressen, när frågor och konsekvenser av olika ställningstaganden
inte behandlas ingående. Varje elev tolkar ju verkligheten utifrån sin egen erfarenhet
och sitt eget perspektiv. Många didaktiker159 hävdar att det bör finnas en brygga
mellan individens egen erfarenhet och den abstrakta och universella världen. För
Bakhtin utgörs denna brygga av dialogen, möjligheten att fundera över en fråga ur
olika perspektiv för att uppnå en bättre förståelse.

Både de svenska och tyska läroböckerna framhäver vikten av en kritisk inställning
till information och kunskap, samtidigt som de själva utformar sin text som en form av
propaganda. Upprepning av budskap är mycket vanligt i de analyserade
läroböckerna. Eleverna ser med all sannolikhet denna upprepning, även om de
kanske inte sätter den i samband med propaganda. Författarna kunde kanske öppna
sin egen text för en kritisk granskning parallellt med att det lyfts fram, varför
propagandaliknande inslag kan finnas i texten. Normativiteten som finns i texterna
kan då bli synlig och diskuteras, det vill säga den nödvändiga sociala reproduktionen
förs upp till ytan och tydliggörs. Det är ett sätt att ange riktningen för och

                                                
159 Didaktiker som Marton, Solomon och Svingby, för att bara nämna några, hävdar att elever måste känna igen
den kunskap de förväntas lära sig och med detta menar de att eleverna ska kunna förbinda kunskapen med sin egen
erfarenhet.
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värdegrunden i samhället, samtidigt som eleverna erbjuds att välja sin egen framtid,
som Dewey (1966) säger.

Texten i de tyska läroböckerna är i högre grad resonerande och problematiserande
än i de svenska läroböckerna. Detta framkommer vid en jämförelse mellan
läroböckerna från de båda länderna. Fler röster används och dessa kan dessutom
argumentera mot varandra. Olika  källtexter får exemplifiera och förklara begrepp och
utgöra motiv till skilda ställningstaganden. Detta gör att de tyska läroböckerna
framstår som mer öppna och dialogiska och därigenom som mer tillåtande och
stimulerande för ett eget meningsskapande. Denna framställningsform är dock
fastslagen av läroboksgranskande myndigheter och återfinns i ramplaner samt
riktlinjer. Det är även klart angivet vilka källtexter som ska finnas i läroböckerna.
Läroböckernas framställningsform följer sålunda de riktlinjer som finns. Texterna är
visserligen i högre grad dialogiska, åtminstone i sin framställningsform, men frågan är
om böckerna ändå inte huvudsakligen påbjuder en demokratibild. Urvalet av
källtexter och filosofer ger upphov till en specifik demokratibild och denna
demokratibild representerar då en officiell demokratibild genom att riktlinjer har
angivits för hur urvalet ska se ut. Det är inte bara urvalet av filosofer eller källtexter
som representerar den officiella rösten, utan framförallt urvalet av vad dessa filosofer
eller källtexter säger. Rousseau används till exempel som representant både för en
representativ och en direkt demokrati. Vad som citeras ur Rousseaus texter avgör om
denne får hävda den representativa eller den direkta demokratin. Om texterna vill
betona gemenskap, det allmänna bästa och en folkvilja, så används Rousseaus texter i
hög grad som motiverande och förklarande bakgrundstexter. Vill man framhäva frihet
och ett individperspektiv, så får Kants texter ett stort utrymme. Kants, Hegels och
Marx’ frihetsbegrepp ställs också mot varandra för att kunna framhäva antingen ett
individ- eller gemenskapsperspektiv. Marx’ frihetsbegrepp förs dessutom fram som ett
kollektivistiskt snarare än ett gemenskapspräglat frihetsbegrepp. Genom att texterna
utformas på detta sätt förmedlas både ett budskap och ett sätt att reflektera. Indirekt
förmedlas via de tyska läroböckerna, dels hur man rent praktiskt kan arbeta med
källtexter, dels att ett innehåll kan belysas genom jämförelser med andra texter. Den
kritiska granskningen som läroböckerna ständigt för fram, får sålunda sitt uttryck i
lärobokens framställningsform och idéinnehåll. Ideologiska implikationer är dock inte
alltid så tydliga genom detta sätt att arbeta. Det finns en övertalande effekt som döljs
genom att urvalsfrågorna inte belyses tydligt. Vilket urval som görs och varför just
detta urval görs är frågor som besvaras med tystnad.

Svingby (1989) hävdar att inlärning är en process som styrs av frågor av betydelse
för eleverna och det är därför intressant att se hur detta hanteras i  de båda ländernas
läroböcker. Det görs i viss mån genom att föra fram elevers och medborgares kritik
mot bristen på inflytande. Både svenska och tyska läroböcker diskuterar denna kritik
och kommer fram till att en upplevd brist på inflytande till stor del handlar om
bristande engagemang. Det som görs i läroböckerna är att lyfta fram kritiken och
sedan förkasta kritikens berättigande, vilket innebär att elevernas frågor egentligen
inte behandlas och framförallt inte behandlas med respekt. Severin (1989) hävdar att
elevers uppfattning om den egna kunskapen ogiltigförklaras på detta sätt. Därmed
leder inte heller diskussionen till ett fördjupat och reflekterat tänkande hos eleverna.
Denna behandling av elevernas frågor är ett utmärkt exempel på en monolog
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framställningsform och ett paternalistiskt perspektiv. Någon vet det rätta svaret och
det är det rätta svaret som ska läras in. Ställd i relation till allt tal om åsiktsfrihet,
uppstår förstås en fundering om hur elever egentligen uppfattar läroböckernas tal om
åsiktsfrihet.

Skolsituationer används både i svenska och tyska läroböcker för att konkretisera
olika begrepp som inflytande, åsiktsfrihet och det allmänna bästa. Detta gäller främst
period tre i de svenska läroböckerna medan fenomenet förekommer under samtliga
perioder i de tyska. De diskussioner som förs kring skolsituationerna och dessa
begrepp är mer öppna, men fortfarande diskuteras inte konsekvenser av olika
alternativ. I en tysk lärobok hävdas det till exempel att skoltidningen inte får ges ut
utan att skolans ledning har kontrollerat tidningens innehåll, men det förs ingen
diskussion kring vad som skulle hända om tidningen gavs ut utan att denna kontroll
hade genomförts. Det sägs visserligen att en skoltidning representerar hela skolan, det
vill säga även lärare och annan personal och att kontrollen finns just därför, men vad
skulle hända om denna skoltidning tillät fullständig åsiktsfrihet?  Vad är det som
skolledningen vill att tidningen inte publicerar? Hur förhåller sig denna kontroll till en
samhällelig åsiktsfrihet? Detta är frågor som skulle kunna diskuteras. Texterna i
läroböckerna uppvisar i stället en brist på tillit till elevers ansvarsfulla agerande och
genom detta synsätt försvinner idén om den autonoma individen.  När fokus enbart
ligger på läroböckernas text blir det uppenbart att endast ett sätt att värdera
händelser och fenomen presenteras. Johnsen m.fl. (1997) menar att olika perspektiv
och olika sätt att värdera händelser kan presenteras i läroböcker och detta ser jag
vissa spår av i min undersökning. Olika perspektiv förekommer i vissa frågor men
samtidigt finns det ett dominerande sätt att värdera fenomen.

Den utmaning och det engagemang som både Bakhtin och Vygotsky (1996) anser
vara väsentlig för lärandet, saknas i hög grad i de svenska läroböckerna. Överlag
innehåller de svenska läroböckerna mer en belysning av samhällets och statens
struktur och funktion än engagerande frågor. De tyska läroböckerna utmanar och
engagerar i högre grad genom problematiseringar och frågor, framförallt frågor av
existentiell art som frågor kring abort och värnpliktsvägran. Användningen av
karikatyrer kan även skapa ett större engagemang och ett igenkännande.
Karikatyrerna behandlar ofta vardagssituationer eller medborgares frågor, varför de
lätt kan väcka läsarens intresse. Engagemang gör läsaren mer aktiv, samtidigt måste
jag hävda att även de tyska läroböckernas text vänder sig till en läsare, som passivt
ska ta emot  huvudbudskapen. Det paradoxala i läroböckerna är att ett av
huvudbudskapen utgörs av en uppmaning till engagemang och aktivitet, samtidigt
som en stor del av framställningsformen skapar en passiv mottagare.

Den skillnad i problematiseringar och utmaningar som finns mellan svenska och
tyska läroböcker kan vara en skillnad i didaktisk tradition, men också en effekt av
den demokratibild som dominerar i samhället. Det tycks vara så att när jämlikhet och
harmoni sätts i centrum, så leder det till en mer monolog framställningsform och en mer
påbjuden demokratimodell. Alla i samhället ska ha samma kunskap för att kunna bli
aktiva demokratiska medborgare. En form av jämlikhet i resultat, som Bergström
(1993) talar om, tycks genomsyra läroböckerna. Detta motsägs dock av att
läroböckerna utformas olika beroende på vilken linje eller vilket program de är
skrivna för. En diskussion om detta förs när progressionsfrågan belyses. Om däremot
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frihet sätts i centrum, så tycks detta leda till en mer dialogisk framställningsform och
en mer erbjuden demokratimodell. Ramen för demokrati är påbjuden, men innehållet
erbjuds i högre grad. Detta kan vara det emancipatoriska kunskapsintresse som
Habermas (1984) talar om. De svenska läroböckerna tycks mer arbeta utifrån ett
tekniskt kunskapsintresse.

Progressionen i läroböckerna
Progressionsfrågan har inte varit en huvudfråga i min undersökning utan snarare en
bieffekt av mitt sökande efter relevant litteratur och efter ett svar på frågan vem
läroböckerna adresseras till. Jag har då varit tvungen att läsa böcker skrivna för
högstadiet och andra gymnasieprogram och därigenom har jag kunnat studera frågan
om progression. Det är relativt lätt att upptäcka progressionen i de tyska
läroböckerna. Vid en jämförelse med läroböcker för högstadiet blir progressionen
synlig. Det är en högre abstraktions- och problematiseringsnivå i gymnasieböckerna
och ett visst innehåll saknas antingen i gymnasieböckerna eller högstadieböckerna.
Gymnasieböckerna har ett mer distanserat språk och behandlar inte familjeliv, religion
och hembygdens problem särskilt ingående. Texten rör sig i stället på en samhällsnivå,
varför de handlingar som läsaren förväntas utföra också mer rör sig på en
samhällsnivå. Givetvis förväntas en del handlingar bli utförda på skolnivå som att slå
upp, jämföra och argumentera i klassen men den läroprocess som finns riktas mot
samhällsnivån. Även kompositionen eller layouten är annorlunda. Böcker skrivna för
högstadiet och yrkesprogram har oftare en tvåspaltig text och fler bilder. Dessutom
förekommer det fler färgbilder, framförallt dyker färgbilder upp redan i slutet av 1960-
talet i böcker skrivna för yrkesskolan. Textens komposition och innehåll i
gymnasieböckerna utesluter sålunda de elever som inte har kommit in på gymnasiets
teoretiska linjer, vilket är cirka 75% av eleverna.

Den referens till vardagen som didaktiker brukar framhålla som väsentlig för
inlärningen, finns knappast alls i de tyska gymnasieböckerna. Detta påstående är
dock avhängigt av hur vardagsförståelse definieras. Det politiska livet dras in i
läroböckerna, men inte det dagliga livet. Om det handlar om att förknippa kunskapen
till något redan känt, så handlar det i de flesta fall om att relatera den nya kunskapen
till en skolsituation eller debatter som pågår i samhället. I läroböcker som riktas mot
yrkeslinjerna (Berufsschule) förknippas kunskapen i högre grad med situationer som
förekommer i yrkeslivet och i böcker skrivna för högstadiet mest till familjelivet och
hembygden. Det är alltså påtagligt att gymnasieböckerna riktar sig till elever med en
god intellektuell förmåga och goda förkunskaper. Detta kan ge en orättvis jämförelse
med de svenska läroböckerna, framförallt under den sista perioden, då det svenska
gymnasiet har samma kurs i samhällskunskap för alla gymnasieelever, även
yrkesprogrammen.

Progressionen är svårare att komma åt i de svenska läroböckerna, då demokrati
beskrivs på ungefär samma sätt i högstadieböcker som i gymnasieböcker. Språket är
något enklare i högstadieböckerna och det finns en större konkretion. Likaså görs
det oftare en anknytning till något som kan kallas elevens vardagsvärld. Denna
vardagsvärld är vanligtvis hämtad från olika skolsituationer men bilderna visar även
ungdomsgäng och familjeliv. Böcker som är skrivna för yrkesprogram har även de ett
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enklare språk och innehåller bilder från vardagslivet. Moment som behandlar
demokrati, juridik och ekonomi knyts ofta till vardagen. Demokrati handlar då om att
fylla 18 år, ta körkort och att få rösta. Berättelser i bild och text beskriver hur
valproceduren går till. Ekonomidelen behandlar främst hushållsekonomin och hur
man får en hushållsbudget att gå ihop, medan ekonomidelen i böckerna för de
teoretiska linjerna mer handlar om samhällsekonomin och statsbudgeten. Samma
tendens som i de tyska böckerna, att i större utsträckning ha en annan layout i böcker
som riktas mot yrkesprogrammen, finns även i de svenska böckerna. Texten är oftare
tvåspaltig och innehåller färgbilder.

Genom att i något högre grad utmana elevernas tänkande och föra upp
processerna på en samhällsnivå, delvis skild från vardagsvärlden, åstadkoms en
progression i läroböcker för teoretiska program. Samtidigt upprätthålls olika
identiteter hos läsarna. Några läsare får goda verktyg i sin hand för att kunna förstå
olika politiska skeenden, medan andra läsare lär sig att hantera vardagslivets frågor
och vedermödor. Den ovan beskrivna skillnaden mellan teoretiska linjer och
yrkeslinjer har funnits under lång tid i de svenska läroböckerna, men det förefaller
något märkligt att detta bibehålls i läroböcker skrivna för ett sammanhållet
gymnasium, ett gymnasium för alla. Kraven är ju desamma i samhällskunskap A vare
sig eleverna går på yrkesprogrammen, naturvetenskapliga programmet eller
samhällsvetenskapliga programmet. Denna skillnad strider även mot de officiella
intentioner som finns för en jämlik skola, såvida inte skillnaderna ses som en olik
behandling för att uppnå ett lika resultat. Progressionen i de svenska läroböckerna är
inte helt lätt att upptäcka. Wingborg (1987) påstår i sitt undersökningsresultat att det
faktiskt inte gick att finna någon progression i demokratibeskrivningen.  Demokrati,
frihet och jämlikhet förklaras på samma sätt oavsett om det är i en högstadiebok eller i
en gymnasiebok, säger Wingborg och detta visar sig delvis i min studie. Språket kan
vara mer abstrakt i gymnasieböckerna, men det är framförallt eventuella
problematiseringar samt en högre abstraktionsnivå som utgör progressionen.

Främmandegöra och utanförskap
Främmandegöra är väl det begrepp som jag egentligen kunnat klara mig utan men det
har ändå varit ett bra begrepp att använda, enkelt och sammanhållet. Dessutom
beskriver det min relation till de tyska texterna. De är främmande för mig och jag står
utanför den tyska kulturen. Med begreppets hjälp har jag kunnat upptäcka hur
böckerna bygger upp den kunskap som eleverna ska lära sig och hur den ibland
förknippas med vardagliga fenomen. Utmaningen samt progressionen blir tydliga
genom detta begrepp. Idéinnehållet främmandegörs främst genom att ny kunskap förs
fram och den mest väsentliga kunskapen får sin betoning genom fetstil och
kursivering. Det är inte bara innehållet som främmandegörs utan även språkliga
uttryckssätt och de modeller som används för att återge sammanhang. Layouten
däremot går mer mot det kända och vardagliga genom att texten får en utformning
som påminner om en tidningssida.
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Sammanfattande slutsatser

Hur gestaltas då demokrati i samhällskunskapsböckerna? Vems röst blir hörd? På
vems villkor förs kunskapsbildningen? Det jag kan sluta mig till efter att ha genomfört
en kartläggning och analys av hur demokrati gestaltas i samhällskunskapsböcker från
två länder, är att de bilder av demokrati som framtonar inte helt stämmer överens med
den officiella bilden av demokrati. Bilderna är fyllda av motsägelser, vilket blir särskilt
tydligt när samhället genomgår stora förändringar. Demokratibilderna innehåller ändå
en viss stabilitet, vilket främst hör samman med att de förklaras utifrån författning eller
grundlag. Det som förändras är diskussionen kring olika begrepp och betoningen av
vissa begrepp. Pluralism, till exempel, får en framtoning om konflikt och
individperspektiv betonas och en annan om harmoni, samförstånd och majoritetsvilja
betonas.

De demokratibilder som framtonar i de svenska läroböckerna har ett paternalistiskt
drag som för med sig att medborgarna och framförallt eleverna betraktas som
okunniga, ansvarslösa och oengagerade. Läroböckerna betonar hela tiden att det är
betydelsefullt att medborgarna lär sig ett kritiskt tänkande, engagerar sig och låter
sina röster bli hörda men samtidigt förs ett rätt sätt att tänka fram. Medborgarnas
förmåga beskrivs som otillräcklig parallellt med att politikers förmåga och kunskap
framstår som vida större och en anledning till att de ensamma styr landet. Kvinnor,
invandrare och ungdomar utestängs dessutom i text och bild från den politiska
gestaltningen. Om deras röster tillåts bli hörda, så är det ofta genom andra. Partier,
intresseorganisationer och föreningar beskrivs som toppstyrda med skickliga ledare
och med små möjligheter för medlemmarna att påverka beslut. Ett valdeltagande
beskrivs visserligen som betydelsefullt och nödvändigt för demokratin, men valets
uppgift är endast att legitimera de styrande. En sådan bild av demokrati kan knappast
locka någon läsare till engagemang. Vill man ha en förändring av ungdomars
engagemang i det politiska livet, kanske man ska börja med att förändra de bilder av
demokrati som förmedlas via läroböcker.

Det kan vara den svenska modellen med dess kamp för social jämlikhet och rättvisa
som skapar ett intryck av passiva medborgare i svenska samhällskunskapsböcker.
Den svenska modellen framställs som om mycket i livet har läggs tillrätta av ”någon”
Ett framhävande av det egna ansvaret kan därför hamna i bakgrunden och därmed
skapa en relativt passiv medborgare. Jag talar då om texternas bilder av medborgare
och inte nödvändigtvis medborgare i verkliga livet, men det är en fråga värd att
studera vidare. Finns det ett samband mellan en stark betoning av social jämlikhet och
en bild av en passiv medborgare? Ger jämlikhet i resultat upphov till en alltför stark
likhet och ett alltför starkt harmonitänkande?

De demokratibilder som framtonar i de tyska läroböckerna handlar också i stor
utsträckning om anpassning och underordning men den syn på medborgare som förs
fram är mer positiv. Medborgarna framstår som mer aktiva, mer kunniga och mer
ansvarsfulla. Ändå beskrivs partier, intresseorganisationer och föreningar som
toppstyrda med en kunnig maktelit och valdeltagandet framstår som den viktigaste
vägen till inflytande. Den stora skillnaden mellan de svenska och tyska
demokratibilderna ligger snarare i att det tycks finnas ett utrymme för individen och
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dennes handlande i de tyska demokratibilderna. En högre grad av problematiseringar
kring demokrati kan vara en anledning till att ett friutrymme framtonar för
medborgarna. Dessutom innehåller de tyska böckerna berättelser om medborgarnas
kamp mot myndigheter, en kamp som är framgångsrik. Främst handlar det dock om ett
ideologiskt ställningstagande, som för med sig ett personligt friutrymme för
medborgarna.

Dagens debatt om medborgares bristande engagemang och låga deltagande tycks
ha funnits i samhällskunskapsböcker sedan 1950-talet och då både i tyska och
svenska läroböcker. Osökt uppstår därför en fråga om debatten inte är ett led i
demokratins ständiga omgestaltning. Demokratins väsen måste ständigt ifrågasättas
och förnyas, för att inte förlora sin mångtydighet och därmed sina inneboende
möjligheter.

Den syn på kunskap och lärande som framkommer i läroböckerna är
motsägelsefull. Det talas mycket om ett eget ställningstagande och en kritisk
inställning till information och kunskap. Läroböckerna ger emellertid små möjligheter
för eleverna att själva dra slutsatser och göra egna ställningstaganden. Dessutom
påbjuder läroböckerna till stor del vad eleverna ska lära sig varför den
traditionsförmedlande uppgiften i utbildningen får en viss övervikt. Kunskapen
framställs i hög grad som sanna fakta, bland annat för att det finns en övervikt av
beskrivande kunskap. Både riktningen och målet för kunskapsbildningen framstår
som utstakat. Möjligheter till ett eget meningsskapande förekommer dock i
läroböckerna, i högre grad i de tyska än i de svenska. Eleverna har därför vissa
möjligheter att ta sin egen kunskapsprocess i besittning, men huvudsakligen är
kunskapbildningen bestämd uppifrån.

Nya forskningsfrågor
Vid vägs ände är det brukligt att framställa nya forskningsfrågor och det ska även jag
göra. Jag har i detta avslutande kapitel fört fram en del frågeställningar att arbeta
vidare med och dessa ska jag nu föra samman.

Det område som förefaller vara mest väsentligt att undersöka på ett fördjupat sätt,
rör elevernas tankar om och mottagande av innehållet i samhällskunskapsböcker. Vad
är det de ser i texterna och hur uppfattar de detta? Hur uppfattar de bildmaterialet?
Och, framförallt, vilken uppfattning om demokrati får de efter att ha läst
samhällskunskapsböcker? Påverkar innehållet deras uppfattning om möjligheterna att
kunna påverka? Dessa frågor måste givetvis relateras till hur böckerna används i
undervisningen. Särskilt viktigt är det att studera hur frågeställningar kring
jämställdhet, rasism och extremism behandlas men också hur en diskussion förs kring
grupper som förefaller vara utestängda från politiska sammanhang. Det är även av
intresse att undersöka om och i så fall hur konflikter mellan läroplanens och
läroböckernas demokratibilder hanteras. En del forskning finns redan kring vissa av
dessa frågeställningar men inte relaterat till samhällskunskapsböckers påverkan.
Dessutom är det mer ovanligt att fråga eleverna själva om deras åsikter och då baserat
på ett brett urval av elever, inte bara de redan aktiva eller de som på något sätt är
utslagna. Frågorna skulle inte heller handla om elevers syn på demokrati utan just hur
de uppfattar den undervisning om och i demokrati som de har gått igenom. Då först
kan det bli möjligt att skapa en undervisning som både för vidare traditioner, normer
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samt en gemensam värdegrund och ger elever möjlighet att skapa egen mening och ta
kunskapsbildningen i besittning.
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Summary

The Face of Democracy

A Comparative Study of How Democracy is Presented in German and
Swedish Textbooks in Social Science Written for Senior High School

Questions about democracy and lack of confidence in politics are constantly debated.
Young students say they do not trust politicians and they will never join a political
party. Democracy is therefore rocked to its foundation. Education is supposed to
teach young people about democracy, democratic values, and attitudes. But how is it
done? This dissertation focuses on how democracy is taught and learned, but the
focus is on the teaching and learning processes through textbooks. The choice to
study textbooks rests upon the assumption that textbooks govern the teaching
process in education. Textbooks are of course only a part of the content in education,
but an important part according to available research. In order to study the process of
teaching democratic values and attitudes, the choice to study textbooks in social
science or civics has been made. Social science is the assigned subject to teaching
democracy, constitutions and ideologies, both in Sweden and Germany.

The purpose of this dissertation is to compare German and Swedish textbooks in
social science in order to study how “democracy” takes form in the text. The overall
question posed by this dissertation is: which representations of democracy appear in
texts and illustrations? What is said and how is it said? What is emphasized? What is
excluded? How is democracy demarcated? The dissertation also focuses on
knowledge about democracy and the learning process. How do textbooks support
the student’s ability to incorporate and understand democracy and democratic
attitudes? To whom is the text addressed?

The empirical material consists of German and Swedish textbooks published since
1950. In order to limit the vast research field only textbooks written for senior high
school were selected. To further narrow down the research field another limitation
was introduced. Textbooks were selected to achieve a variation in the descriptions of
democracy. Dominant themes appearing in the texts were ground for a division of
time and four different time periods were found in each country. A number of books
were selected for each period, but the books selected had to contain the dominant
theme as well as a variation in the description of democracy.

This dissertation has a semiotic-didactic perspective and the theoretical
perspective used is based upon Bakhtin’s view of how to analyze texts. His method
of separating form, material, and content has been developed and applied on texts.
Step by step the focus has changed from composition, a mode of expression and
finally to content, to enable a better understanding of the social meaning of the texts.
The images have been read in the same way with focus changing from angles,
distance, color, mode, and placement within the text.

The concepts of dialogue, monologue, laughter and estrangement are important
building-stones in Bakhtin’s theory and have therefore been used as analytical tools.
According to Bakhtin, all words are dialogical and therefore, contain different
meanings. By studying a word in a specific sociocultural context and comparing how
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that word is used in another context, the hidden meaning inside the word can be
discovered. A word like democracy is vague and an essentially contested concept,
but how is it used and defined in textbooks? Is it used in a monological way,
inducing a specific meaning to its readers? Or, is it used in a dialogical way,
convincing its reader of its meaning?

According to Bakhtin, an utterance always stands in a dialogical relation to other
utterances, and to communicative contexts. Every utterance is created as an answer
to something, as well as initiating other answers. Is it possible to detect this dialogical
relation in textbooks? Are texts in textbooks open enough to let its readers create
their own meaning after a dialogical reflection on the content? Or, does the text
consist of monological speech? One or more voices can then be heard, all uttering the
same message and sounding as if there are no other possible meanings. The words
work towards an appearance of truth and other perspectives are not acknowledged
in the text. A dialogical text, on the other side, permits other voices, but most of all,
acknowledges other perspectives, bearing other possible meanings. In addition,
Bakhtin believes that understanding can only occur if the text is dialogical and gives
the reader the opportunity to reflect on its content.

Laughter is another analytical tool. Bakhtin states that laughter is a way to
understanding, since laughter in a text, may make the text more open and
problemized. Do textbooks in social science use laughter? And if they do, how do
they use laughter? To manipulate and induce meaning? Or, to problemize and invite
the reader in a dialogue in order to convince him/her of the meaning?

Estrangement is a very important concept for knowledge and understanding,
according to Bakhtin. Most learning originates with something strange and puzzling,
which leads to reflections and a dialogical relation with the text. It must not be too
unfamiliar, but rather, just unknown enough to start a learning process. The text
should be a challenge, just like Vygotsky’s challenge in the proximal zone.

The textbooks are analyzed thematically and conceptually and the results are
presented accordingly. The thematic analyses study different themes that dominate
the texts, while the conceptual analyses study different concepts and their relations
to each other and to democracy.

Several themes related to a time division were found. Each period is based on the
appearance of a new theme. There were four dominant themes in the German
textbooks. In the first period (1950-1973) the dominant theme will be referred to as
good and evil, and it is based on intentions to socialize the young people to moral
agents and good democratic citizens. A feeling of solidarity is described as a
protection against evil, but of course it has to be combined with rules. The most
important concepts related to democracy are not only freedom and solidarity, but also
adjustment. The next period (1974-1983) is dominated by a theme referred to as good
and bad democracy. It is characterized by a polarization between an autonomous
and heteronomous legitimized democracy. Freedom and participation in decisions
that concern people’s lives is emphasized. The rule of law is said to be the only
possible in society. Freedom seems to lead to chaos; therefore the next period (1984-
1992) is dominated by a discussion on how to bring back order and peace in society.
The dominant theme concerns action groups and is referred to as action group – to
be or not to be. A common good and solidarity is emphasized in order to establish a
peaceful society and law-abiding citizens. Changes and economical problems
characterize the last period (1993-1999); therefore the dominant theme is dealing with
the problem of keeping unity in society. The theme is referred to as unity or eminance
and it is discussing globalization, cultural clashes, and the reunion of West and East



254

Germany. Rules, respect, social justice, and solidarity are described as important tools
for shaping unity.

Four periods were also found in the Swedish textbooks, but there was more than
one theme. Some of the themes could be considered minor themes, but they seem to
be important for the description of democracy. There is one theme running through
each period, separation. Sweden, the Swedes, and the Swedish democracy is
separated from all other countries and all other kinds of democracy by utterances like
“typical for Sweden”, “distinctive feature in Swedish democracy”, and “in Sweden,
we have succeeded”. The textbooks also emphasize the historical roots of the
Swedish democracy and even maintain that Sweden has been a democracy since the
fourteenth century. A theme referred to as governing and obedience dominate the
first period (1950-1967), since an obligation to obey is emphasized. This theme is
even more emphasized than human rights. The citizens described appear to be passive
and waiting for somebody to arrange their well being. During the next period (1968-
1975) the citizens are viewed as being more active and autonomous, but still under
governance. Society seems to lack equality and the textbooks discuss the problems
of equality and how to reach equality, therefore the dominant theme is referred to as a
society that has a lack of equality. The third period (1976-1989) is the longest and is
characterized by democracy as a way of living. Citizens are now able to participate in
decisions concerning their way of living on all levels; the theme is therefore called the
autonomous citizen. Solidarity is emphasized in order to keep  society united. The
last period (1990-1999) is characterized by economical problems and by reductions in
social welfare. Citizens are now viewed as being responsible and able to take care of
themselves, at least when it comes to welfare. Citizens are still described as being
ignorant and passive in the political arena with the exception of election time. The
dominant theme is therefore referred to as governing or empowerment. Freedom of
choice is the most important concept.

The main results are that the representations of democracy in textbooks in social
science are vague and full of contradictions. Sometimes they even contradict the
official representation of democracy found in different official documents. Swedish
textbooks discuss, for example, equality between women and men, but texts present
women as unequal to men and women are usually excluded from texts and pictures.
Citizens in the German textbooks are described as more active, autonomous, and
responsible than citizens described in Swedish textbooks. The reasons may be due to
an ideological stance that creates a personal area in which every person can carry his
plans into effect. It can also be an impression created by the texts when problemizing
questions concerning life and democracy. Citizens in Swedish textbooks are usually
described as ignorant, passive, and indifferent. One reason may be the emphasis on
equality, above all social equality. Too much emphasis on social equality can create a
passive citizen waiting for someone else to arrange everything. A second reason may
be the predominantly monological texts found in Swedish textbooks with the overall
impression of someone governing life and thus, creating a passive citizen.

The only way for citizens to participate in or influence democratic decisions
appears to be through active voting in elections. Political parties, unions, and
associations are described as important elements of democracy, but the members do
not have the possibility to influence decisions, according to the textbooks from the
two countries included in this study. These organizations are described as hierarchies
with leaders appearing to be more capable and efficient for influencing decisions.
Democracy in Germany and Sweden therefore seems to consist of powerful leaders
governing citizens, who only have to legitimize the government every fourth year.
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The learning process is usually described in the same way. Someone has correct
knowledge and attempts to transfer it to the students. Textbooks are part of social
reproduction and play the role of transferring traditions, norms, and values. Students
are also expected to learn critical thinking skills and to deliberate on issues, but that
may be difficult to accomplish when textbooks provide the correct answers.
However, textbooks that contain dialogical and open texts create opportunities for
students to reflect and take a stance on their own. Texts may be both monological
and dialogical, although the monological texts dominate the textbooks.

Laughter, as caricature or cartoon, is frequently used in German textbooks. It helps
to problemize different political phenomena and brings about a critical perspective.
The critique comes mostly from the citizens and consequently the laughter has a
bottom-to-top perspective. Laughter is less utilized in Swedish textbooks and when it
is used, it has a top-to-bottom perspective. The behavior of the citizens is critiqued
and therefore the laughter induces the citizens to behave in a certain way. Quotation
marks are also used in Swedish textbooks to signal a kind of irony, for example, the
texts use quotation marks when talking of “people’s democracy”, “being aware of
indoctrination”, and “left-winger”. Allusions are also utilized like “from earth to
dust” to signify recycling or “the size is important” when discussing constituencies.

Pictures and the composition of texts indicate that texts are primarily addressed to
young males who are used to reading, able to understand complex and abstract
phenomena, and who are ready to take part in politics. This has consequences for the
representations of democracy. Women are seldom presented as politically active, but
rather as “caring mothers”. Young men being educated to blue collar professions
such as car mechanics are also excluded from the political arena. The representations
of democracy that students get in textbooks, written for vocational schools, only
concern daily life. To become eighteen signifies above all to get a driver’s license, and
only second comes the opportunity to vote. Another population group that is
excluded from the texts and the political arena is immigrants. The textbooks usually
describe immigrants as a problem, a problem for the economy and for unity in society.

Textbooks declare democracy as important and essential for a good life, but the
representations of democracy are not generally democratic. It is no wonder that
young people today lack confidence in democracy.
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Bilaga 3

Samhällskunskapsämnet i Tyskland

Samhällskunskapsämnet tillskapades som ett eget ämne under 1950-talet. Tidigare hade delar av
ämnet ingått i historie- och geografiämnet. De tre ämnena tillsammans kallades för
Gemeinschaftskunde och kallas fortfarande så i vissa delstater. Sozialkunde, dvs det ämne som
främst motsvarar det svenska samhällskunskapsämnet, infördes i det tyska skolsystemet efter
andra världskriget, då det bedömdes som särskilt viktigt att ge ungdomar politisk skolning med
tanke på de erfarenheter som gjorts under den nationalsocialistiska eran. Eleverna ansågs behöva
en politisk och demokratisk skolning, för att kunna motstå ett eventuellt nytt försök till
auktoritärt maktövertagande. Ämnets utformning och innehåll kom att bli starkt influerat av den
amerikanska ockupationsmakten och detta ledde till att Dewey fick bli förebild den demokratiska
fostran (Lange-Quassowski, 1979). I denne filosof förenades ett pedagogiskt tänkande med ett
filosofiskt innehållstänkande kring demokratiska frågor, vilket skulle bli en förebild för
undervisningen i Sozialkunde.

Först under 1960-talet fanns ämnet på schemat i alla delstater och då först fanns det läroböcker,
speciellt utformade för ämnet Sozialkunde. I många delstater användes fortfarande böcker i
Gemeinschaftskunde en bra bit in på 1960-talet och fortfarande används böcker i
Gemeinschaftskunde i en del delstater. Ämnets utformande och innehåll bestämdes och bestäms
på två nivåer, förbundsstatlig och delstatlig nivå.  För att få en överblick av ämnets, Sozialkunde,
utformning, måste man läsa Rahmenrichtlinien, Richtlinien och Lehrpläne utgivna för respektive
delstat. Gemensamt för alla delstater är ämnets betoning på politisk skolning och politiska
processer. Ämnet Sozialkunde ska ge eleverna en handlingsberedskap och en förmåga att
besluta i olika frågor utifrån ett konsekvenstänkande. Samhället ses som pluralistiskt i termer av
att ett oliktänkande existerar vilket medför konflikter. Konflikter får därför inte undvikas i
undervisningen utan ska snarare betonas, så att eleverna ska kunna lära sig att tänka igenom
olika frågor och komma fram till ett välgrundat beslut (Lehrpläne, 1966). Staten ses som ett
instrument för folket (Allgemeine Richtlinien, 1970). Nedan följer exempel på ämnets
utformning i några delstater, valda för att representera de analyserade läroböckerna.

Rheinland-Pfalz

Under 1950-talet nämns inte ämnet Sozialkunde i ramplaner och riktlinjer som utges i delstaten
Rheinland Pfalz, trots att Kulturministeriet 1950 bestämt att ämnet skulle införas.  Ämnet dyker
upp i läroplaner för högre skolor först på 1960-talet och målsättningen för ämnet är att ge
studenterna politisk skolning. ” Die politische Erziehung als Unterrichtprinzip”(Lehrpläne,
1966, s. 32). I början av gymnasietiden handlar den politiska skolningen främst om
medinflytande och medansvar i skolgemenskapen samt en systematiskt genomgång av  det
statliga, kommunala och ekonomiska livet. Olika studiebesök rekommenderas för att stödja
elevernas inlärning och förståelse. Under andra året på gymnasiet ( motsvarande vårt sista år på
högstadiet) ska grundlagar och andra styrande lagar på förbunds- och delstatlig nivå, politiska
partier, val och valförfarande behandlas. De moment som särskilt framhävs är
oppinionsbildningens, frihetens och ansvarets betydelse i en demokrati. ” Die Bedeutung von
Freiheit und Verantwortung des einzelnen, die besonderer politische Verantwortung des
gebildeten Menschen” (Lehrpläne, 1966, s. 32). En diskussion förs om hur författning kan vara
en garanti för demokratins bestående. Östtysklands historia och samhällsskick studeras också.
Under det tolfte skolåret ska eleverna fördjupa sig i olika statsteorier och statsformer. Klassiska
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tänkare som Platon, Aristoteles, Machiavelli, Rousseau, Locke m.fl. ska presenteras för att ge
studenter olika perspektiv på frågor om staten och statens uppgift.

12.

1.Staatstheorien und Staatsformen

Klassiker der Politik und Staatslehre (Platon, Machiavelli, Hobbes, Locke, Rousseau)

Der Staat [... ] als Diener der Menschen

Die Notwendigkeit des Staates und der Staatengemeinschaften aus dem Prinzip der Subsidiarität

Die Wichtigsten Staatsformen mit besonderer Berücksichtigung der Heute vorkommenden

2. Staat und Kirche

3. Gesellschaft und Kultur

4. Wirtschaft und Technik

Andra moment som behandlas berör kyrkans och statens relation, kulturens ställning i samhället,
arbetslivet, socialförsäkringar, föreningsrörelsen och flyktingproblematiken i form av tyskar
fördrivna från sina hemorter (der Heimatvertriebene). Ett mycket viktigt begrepp för eleverna att
lära sig var ordet socialstat och skillnaden mellan socialstat och välfärdsstat. Det sista året på
gymnasiet fördjupas studierna i filosofisk och ideologisk politik med studier av marxism-
leninism, fascism, nationalsocialism och den totalitära statens framväxt. I samband med detta
behandlas människors rätt att göra motstånd för att kunna bevara sin frihet. Den
motståndsrörelsen som existerade under nationalsocialismens epok lyfts fram som exempel.
Politik och moral utgjorde ett eget moment och här behandlades vikten av att politik utgjorde en
moralisk handlingslinjen som människor kunde följa. Tysklandsfrågor i världspolitiken
behandlades också, specifikt lyftes samarbetet i Europa fram parallellt med frågan om
återförening av Öst-  och Västtyskland.

13.

1. Marxism-Leninism

Das philosophische System von Marx

Politik und Ökonomie

Entwicklung der Internationalen Kommunismus

Innen und Aussenpolitik des Sovjetunions

Osteuropa seit 1938

China

2. Faschismus und Nationalismus

3. Die geistigen Auseinandersetzung mit den totalitären Ideologie

Der totalitäre Staat als Frucht der modernen gesellschaftlichen und politischen Entwicklung

Der freie Mensch und der Zwangstaat

Das Recht auf Wiederstand und der praktizierte Widerstand in der Geschichte von Antike bis 20 juli 1944,  Polen

juni 1953 und Ungarn 1956

Politik und Moral: Die unveräusserlichen Rechte der Menschen; moralische Leitlinien der Politik

Der Recht und Macht der moderne pluralistische Massenstaat

4. Die deutsche Frage in Rahmen der Weltpolitik

Ursachen der Teilung Deutschlands

Das deutsche Problem als Teil der grossen Auseinandersetzung zwischen Ost und West

Die Wiedervereinigung als moralischepolitische geistige Verpflichten

Uberstaatliche Zusammanschlüsse

I ”Curriculumtheorie und Lehrplanentwicklung” beskrivs 70-talets Sozialkunde för de lägre
gymnasieklasserna, årskurs 9-11 varav årskurs 11 egentligen är den enda intressanta för den här
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studien. Här beskrivs kunskapsområdena som olika teman, vilka bör behandlas i en viss följd
och under en viss årskurs. I årskurs nio ska eleverna föras in i en tankegång där relationen
individ, samhälle och politik kan belysas. Detta ska åstadkommas genom att först behandla
skolklassen, familjen och fritidsgrupper och sedan behandla föreningsrörelsens och kommuners
arbetsfält. Nästa steg är att behandla politisk åsiktsbildning och massmedias roll i denna. I
årskurs 10 behandlas industrisamhällets struktur och förvandling. Näringslivet behandlas ur en
politisk synvinkel, vilket innebär att behandla frågor som sociala rättigheter, solidaritet och
spänningsfältet mellan frihet och jämlikhet. Den politiska organisationen i förbundsrepubliken
lyfts fram liksom det europeiska samarbetet och säkerhetspolitiska frågor ur aspekten
världsfred. I årskurs 11 behandlas individen i den sociala gruppen, demokratins ställning i
dagens samhälle samt statsteorier och olika statsformer.

Klasse 11

1. Thema: Der einzelne im Spannungsfeld sozialer Gruppen

2. Thema: Probleme der Demokratie in der heutigen Gesellschaft

3. Thema: Politische Ordnungsentwürfe ( Staatstheorien und -formen)

Man kan här se att läroplanstankarna liknar  de tankar som fanns i Läroplan för högre skolor
utgiven 1966. Skillnaden är att vissa moment behandlas tidigare i Curriculumtheorie än i den
tidigare nämnda läroplanen. Den mer märkbara förändringen i ämnets utformning sker under
senare delen av 1970-talet och början av 1980-talet.

I en läroplan för ämnet Gemeinschaftskunde utgiven 1983 av kulturministeriet i Rheinland-
Pfalz beskrivs mål för och innehåll i  ämnet Sozialkunde. Sozialkunde beskrivs som ett ämne
som ska behandla samhälleliga fenomen och processer utifrån en politisk synvinkel. Arbetssättet
ska vara induktivt för att en naturlig anknytning till studenternas vardagserfarenheter skulle
kunna göras. Målet för undervisningen är  att lära studenterna att orientera sig i samhället, hjälpa
dem att utveckla en social kompetens, att få dem att anamma politiska spelregler och se till att de
utvecklar en kritisk lojalitetsberedskap. En kritisk lojalitetsberedskap innebär ett
problematiserande av olika politiska frågor men att samtidigt lojalt ställa sig bakom demokratin
som idé. Eleverna ska studera samhälleliga problem i förhållande till begreppen personlig frihet
och social rättvisa och analysera politiska frågor i spänningsförhållandet frihet och ordning.
Ämnesinnehållet berör bl.a. befolkningsfrågor, utbildningssystemet och dess möjligheter, det
socialt stratifierade samhället, normer och normers förändringar i olika samhällsgrupper.
Givetvis behandlas också politisk viljebildning, deltagande i politiska processer genom
föreningar och partier, maktens legitimation genom valet, utövande av politisk makt och
lagstiftningsprocesser. Undervisningsförloppet ska styras av tre delfrågor; det bestående, det
möjliga och det önskvärda.

Kurs 12.1 Sozialkunde:

Politische Willensbildung und Herrschaftsübung als Grundlage politischer Ordnung

Leitender Aspekt: Wie ist politische Ordnung in Freiheit möglich?

Somit gliedert sich der Kurs in folgende Teilthemen:

1. Prozesse Willensbildung in der Bundesrepublik Deutschland

a) Partizipation am politischen Prozess durch Verbände und Parteien (Aspekt Integration)

b) Legitimation von Herrschaft ducrch Wahlen (Aspekt Legitimation)

2. Ausübung von politischer Herrschaft in der Bundesrepublik Deutschland (Aspekt Repräsentation)

3. Politisches System der DDR - Ansätze eines Systemvergleichs
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I Lehrplanentwurf Gemeinschaftskunde från år 1995 lyfts följande områden fram som viktiga
att behandla; demokrati som krav och utmaning, politiska processer, politiska beslutsprocesser
och politiskt deltagande på olika nivåer såsom statlig, delstatlig, regional och lokal nivå,
demokratisk självförståelse i ett historiskt och politiskt perspektiv, demokratisk utveckling i
förbundsrepubliken, DDR under 40 år, stabilitet och förändring i samhället, handlingsområdet
Europa, öst-västkonflikten mellan 1949 och 1989, nord-sydkonflikten som bl.a. belyser fattiga
och rika länder, och globala risker och ansvar. Fokus i ämnet är fortfarande riktat mot politiskt
samhälleliga fenomen  även om ämnet nu indelas i områden som är annorlunda indelade.

Jahrgangsstufe 12: Politische Ordnung

1. Demokratie als Zumutung und Herausforderung

2. Der politische Prozess im Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland

3. Politisches Entscheiden und politische Beteiligung auf verschiedenen Ebenen

4. Demokratisches Selbstverständnis

    Entstehung-Ausprägung-Entwicklung

5. 40 Jahre - ein zeitgeschichtlicher Rückblick

6. Demokratie als Herausforderung und Zumutung

Jahrgangsstufe 13.

1. Stabilität und Wandel:

    zur Struktur internationaler Politik heute

2. Der Ost-West-Konflikt zwischen 1949-1989

    Bipolarität als Strukturmerkmal - Frieden und Sicherheit

    als Aufgabe von internationaler Politik

3. Handlungsfeld Europa

4. Strukturen und Perspektiven des Nord-Süd-Konflikts

5. Globale Risiken - Globale Verantwortung

Niedersachsen

I Niedersachsen har samhällskunskapsämnet samma betoning på det politiska innehållet som i
Rheinland-Pfalz. Undervisningen på de lägre stadierna börjar  med det socialpsykologiska
innehållet i form av ungdomars situation i  skola och samhället. Kommunens betydelse och
arbetssätt lyfts också fram. I nästa årskurs behandlas den tyska statens organisation och
uppbyggnad, både  den västtyska och den östtyska. Därefter behandlas näringslivets framväxt
samt organisation och struktur. I de två högsta stadierna  behandlas industrialiseringens struktur
och problem, demokratifrågor, politiska processer och olika politiska ideologier. Skillnader i
ämnets utformning de båda delstaterna är att man i Niedersachsen lyfter fram andra
demokratiska system och jämför med den västtyska författningen. 1970 lyfts
jämställdhetsfrågan fram som ett specifikt moment i samband med en genomgång av det
pluralistiska samhället. Andra specifika problem som spänningsfältet mellan författning och
författningsverklighet samt motsättningar mellan frihets- och jämlikhetssträvanden behandlas.
Det framhävs dessutom att undervisningen inte ska ge en bild av harmoni utan snarare lyfta fram
olika intressekonflikter till diskussion och genomlysning (Allgemeine Richtlinien, 1970).

Klasse 11

Wirtschaft
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Klasse 12/13

Industrialismus

Struktur und Probleme der Demokratie

Probleme der Weltpolitik

Wahlpflichtnehmen

Marxismus-Leninismus

Nationalsozialismus

I 1993 års ramplaner betonas vikten av att studenterna lär sig vissa användbara
nyckelfärdigheter som förmåga att aktivt delta i själv- och medbestämmande, att lära sig vad
solidaritet innebär och att utveckla en empatisk förmåga liksom förmåga att samarbeta och
kommunicera, argumentera och diskutera. De ska också lära sig kritik och självkritik liksom att
tänka i sammanhang. Ämnet  äruppdelat i fyra nyckelområden;  arbete, omvärlden, aggression,
våld och makt samt vardagskulturen och massmedia. En integration i de fyra nyckelområdena av
ämnena geografi, historia och samhällskunskap rekommenderas. Om man endast arbetar med ett
fåtal teman, nyckelproblem, kan en fördjupad undervisning utifrån flera perspektiv komma till
stånd, vilket leder till att eleverna får en fördjupad kunskap inom området. Några nya moment
som har tillkommit i ämnet är flyktingproblematiken och då inte bara fördrivna tyskar utan
flyktingproblematik i globalt perspektiv, multikulturell samlevnad, mänskliga rättigheter
historiskt och i dag generationsmotsättningar, familjens förändrade funktion och
arbetslöshetsfrågan.

Schlüsselprobleme

Arbeit

- Arbeit in unterschiedene Gesellschaften und Räumen

- Auswirkungen der Produktionsweisen und ihrer Veränderungen auf die Arbeits- und

  Lebenssituation von Frauen, Männern und Kindern

- Verteilung des gesellschaftlichen Reichstum und die Folgen für verschiedene gesellschaftliche

   und nationale Gruppen

- Mitbestimmung bei ökonomischen Entscheidungsprozessen

- Möglichkeiten der demokratischen Umgestaltung der Produktionsverhältnisse

- Selbstverwirklichung durch Arbeit

- Arbeitslosigkeit

- Verhältnis von Arbeit und Freizeit

Umwelterhaltung

- Veränderung im Verhältnis von Mensch und Natur

- Konflikte zwischen wirtschaftlichen und umweltsschützenden Interessen

- globale Umweltprobleme

- Umweltsschutz als ständige Aufgabe

Sucht, Agression und Gewalt

- Ursachen und Formen von Sucht, Agression und Gewalt

- Faszination und Verherrlichung von Gewalt

- Gesellschaftlicher Umgang mit Sucht und Gewalt

Alltagskultur und Massenmedien

- Veränderung der Alltagskultur durch Massenmedien

- Umgang mit Kommunikatiosnmedien und neuen Technologien
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- Freizeitindustrie und Subkultur

- Aussensteuerung, Manipulation und Selbstbehauptung

Några förändringar i ämnesinnehållet
Tyngdpunkten i ämnet har förskjutits från en en stark betoning av det egna landet till en
kraftigare betoning av internationella relationer. Detta kan synliggöras med flyktingfrågan som
på 1950/60-talet handlade om de fördrivna tyskarnas situation och på 1990-talet handlar om
flyktingsituationen i stort i världen och migrationsproblematik i allmänhet. I början av 1970-talet
talades det inte heller om flyktingar eller invandrare i Tyskland utan enbart om gästarbetare, men
på 1990-talet har Tyskland handlar det om flyktingar och invandrare. Jämställdhetsfrågor
behandlas inte förrän under slutet av 1980-talet i de flesta delstater. Niedersachsen utgör här ett
undantag, då man redan på 1970-talet behandlar denna fråga. Generationsmotsättningar och
arbetslöshet är frågor som inte behandlas förrän under 1990-talet, vilket kan sägas vara en effekt
av den tyska ekonomins utveckling.

Samhällskunskapsämnet i Sverige

Ämnet samhällskunskap eller medborgarkunskap har förändrats genom tiderna. Det tillskapades
under 1920-talet när den demokratiska skolan infördes i Sverige. Ämnet kallades då
medborgarkunskap och var både ett självständigt ämne och ett till historieämnet anknutet
moment. Avsikten med införandet av ämnet var att förbereda ungdomarna för deras roll som
aktiva medborgare. Den allmänna rösträtten hade införts och det ansågs vara väsentligt att
ungdomar fick utbildning i och kunskap om hur ett samhälle styrs och hur politiska beslut
fattas.1 Ungdomarna skulle också lära sig ett kritiskt tänkande, att argumentera och göra
konsekvensanalyser för att kunna förstå och delta i olika beslutsprocesser.
Medborgarkunskapen hade också inslag av moraliskt tänkande och visade därmed ett
uppfostrande drag. Från 1950-talet började samhällskunskapsämnet formas till ett modernt  och
rationellt ämne. 1955 kom en ny undervisningsplan för gymnasiet, vilken medförde en förändrad
syn på samhället och en omstrukturering av samhällskunskapsämnet. Ett flertal vetenskaper
skulle samverka för att ge kunskap om människan som samhällsvarelse. De viktigaste
vetenskaperna som skulle samverka var socialpsykologin, kulturantropologin, sociologin,
kulturgeografi, politisk och ekonomisk historia, religions-och idéhistoria, förutom statskunskap
och nationalekonomin.  Alltmer av  faktautlärning kom att prägla ämnet. Ekonomi, framförallt
nationalekonomi, var ett moment som stegvis fick allt större utrymme, då ett ekonomiskt
tänkande och förståelse för ekonomi ansågs vara grunden till ett politiskt tänkande. Alla politiska
beslut har sin grund i ekonomi. När en ny läroplan för gymnasiet antogs 1965 betonades
ekonomins stora roll ännu mer. Andra årskurs på de teoretiska linjerna skulle ägnas åt ekonomi,
dock inte på naturvetenskaplig linje som läste ekonomi tillsammans med andra moment det sista
året.

Mål

Undervisningen i samhällskunskap har till uppgift

att ge kunskaper om befolkning, bebyggelse, näringsliv, ekonomi samt sociala och politiska förhållanden i

nutiden,

att skapa förståelse för samhällets funktion och föränderlighet samt

att på grundval av förvärvade kunskaper och färdigheter söka klargöra vissa viktiga samhällsfrågor.

                                                
1 Isling, Å., 1980, Marklund, S., 1983, 1984, Richardson, G., 1990, 1994
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Huvudmoment

Befolkning, bebyggelse och näringsliv under skilda naturbetingelser samt med olika ekonomiska, politiska och

sociala förhållanden

Samhällsekonomi och ekonomisk politik

Samhällsplanering

Statsskick, politiskt liv, politiska åskådningar

Opinionsbildning

Internationell politik och ekonomi

Aktuella samhällsfrågor

I samband med att läroplan för gymnasiet antogs 1970 utgavs också en ny kursplan för
samhällskunskapsämnet. En del moment försvinner t.ex. det socialpolitiska inslaget. Detta
moment fördes i stället till ett nybildat ämne, socialkunskap. Samtidigt tillfördes
samhällskunskapen kultur- och naturgeografiska moment, då ämnet geografi försvann från
gymnasiet. Det geografiska inslaget har i och med läroplan för gymnasiet 1994 återigen
försvunnit, då geografi återkommit som ämne. De socialpolitiska avsnitten har däremot till delar
återkommit, då ämnet socialkunskap har tagits bort. De mål som 1970 skulle styra
undervisningen i samhällskunskap och de moment som skulle ingå var följande:

Mål:
Eleven skall genom undervisningen i samhällskunskap

skaffa sig kunskap om befolkning, bebyggelse, näringsliv, ekonomi samt sociala och politiska förhållanden i

nutid

förvärva förståelse för samhällets funktion och föränderlighet samt

på grundval av förvärvade kunskaper och färdigheter analysera och diskutera samhällsfrågor

Huvudmoment
Befolkning, bebyggelse och näringsliv under skilda naturbetingelser samt med olika ekonomiska, politiska och

sociala förhållanden

Samhällsekonomi och ekonomisk politik

Samhällsplanering

Statsskick, politiskt liv, politiska åskådningar

Opinionsbildning

Internationell politik och ekonomi

Aktuella samhällsfrågor

Läroplan för gymnasieskolan, Lgy 70 kom att gälla fram till 1994. Under mellanperioden
gjordes dock flera förändringar i kursplanerna, beroende på olika händelser i samhället som
inträffade och de nödvändiggjorde en förändring i samhällskunskapsämnets innehåll. Händelser
inträffar som påverkar innehållet i ämnet t.ex. kom Norrmalmstorgsdramat 1973 och IB-affären
att påverka utformningen av avsnitten om massmedia och opinionsbildning. Energikrisen 1974
medför en större betoning av miljöfrågor och ansvar både för miljö och samhällsekonomi
(Moment, 1974). Först 1988 kunde man enas om att anta förändringar i kursplaner bl.a. för
samhällskunskap. En del försöksprojekt hade pågått i landet och utvärderingsresultaten från
dessa låg till grund för de nya förändringarna. Supplement 1988:82 innebar förändringar för
samhällskunskapsämnets del.
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Målen för samhällskunskapsämnet blev nu:

Genom studierna i samhällskunskap skall eleverna tillägna sig sådana kunskaper att de aktivt kan verka i och för

demokratiska samlevnads- och samarbetsformer.

Med kännedom om såväl det förflutna som nuet skall eleverna få beredskap att ta medansvar för och aktivt

påverka utvecklingen samt möta förändringar i ett samhälle och en värld som kännetecknas av samverkan och

konflikt

Eleverna skall utifrån studier av skilda samhällsfrågor, som anknyter till deras erfarenheter, behov och intressen,

förvärva vidgade och fördjupade kunskaper om

hur kommunen och landet styrs, politiskt liv, teorier om demokrati, privat- och samhällsekonomi, politiska och

ekonomiska system i andra länder, arbetsliv och sociala förhållanden,

samspelet mellan de faktorer som regionalt påverkar lokalisering och resursfördelning i det geografiska rummet,

förutsättningarna för internationell utveckling och samlevnad, orsaker till konflikter och drivkrafter bakom

militära rustningar, strävanden till konfliktlösning och samverkan mellan länder och folk, den svenska

säkerhetspolitikens mål och medel

informationsteknikens utveckling och effekter, forskning, utbildning, olika medier och opinionsbildning.

Genom att delta i planeringen av studierna skall eleverna få erfarenhet av demokratiska arbets- och beslutsformer.

Genom samverkan med andra ämnen skall undervisningen i samhällskunskap ge eleverna förutsättningar att

utveckla en helhetssyn på samhället.

Vid studiet av samhällsfrågor skall undervisningen bedrivas så att eleverna lär sig att

söka, granska och sammanställa fakta ur olika källor

analysera problem och förhållanden ur skild aspekter med hjälp av olika teorier och modeller,

klargöra grunderna för och konsekvenserna av egna och andras värderingar

samt så att de gör sig förtrogna med olika sätt att handla och följderna därav

 Huvudmomenten  skulle nu handla om

Politik, ekonomi, arbetsliv och sociala förhållanden.

Rumsliga samband: Lokalisering, centralitet och naturförutsättningar

Internationella relationer

Eleverna skulle lära sig att ta medansvar för och påverka utvecklingen i samhället och en värld
kännetecknad av samverkan och konflikt. För att kunna göra detta måste eleverna också lära sig
att granska och sammanställa fakta, analysera dessa med hjälp av teorier och modeller. Det var
också viktigt att eleverna lärde sig klargöra grunderna för och konsekvenserna av egnas och
andras värderingar. Därigenom skulle de bli förtrogna med olika sätt att handla och att kunna
prioritera handlingsmönster utifrån ett konsekvensresonemang.

I kursplanen för samhällskunskap som antogs i samband med den nya läroplanen för
gymnasiet 1994 anges syftet för studierna i samhällskunskap vara att eleverna ska kunna
fördjupa sina kunskaper om samhället, få ökade förutsättningar att delta aktivt i samhällslivet och
ge dem  beredskap att hantera förändringar. Eleverna ska också kunna utveckla en egen
samhällsuppfattning.
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Mål
Målet för kursen är att eleverna skall få fördjupa och strukturera sina kunskaper om samhälle, arbetsliv och

ekonomi genom studier av skilda samhällsfrågor. Eleverna skall få reflektera över och analysera och diskutera

samhällsförhållanden i Sverige och andra länder. Eleverna skall också få möjlighet att fördjupa sig i någon

samhällsfråga av särskild betydelse för deras respektive studieinriktning.

Kursen skall genom såväl innehåll som form bidra till att förmedla och hos eleverna förankra de värden som vårt

samhällsliv vilar på.

Efter genomgången kurs skall eleven

° kunna redogöra för viktiga politiska ideologier och deras utveckling samt hur dessa ideologier

  påverkar synen på olika samhällsförhållanden,

° ha fördjupade kunskaper om hur det svenska samhället växt fram och fungerar i dag samt

  kunna göra vissa jämförelser med förhållanden i andra länder,

° känna till vad som påverkar samhällets, företagens och individens ekonomiska förhållanden,

° kunna lägga historiska perspektiv på den ekonomiska, politiska och sociala utvecklingen,

° kunna reflektera över internationella relationer och globala förhållanden ur ekonomiska,

  sociala, politiska, folkrättsliga och kulturella aspekter samt vara medveten om förutsättningarna

  för internationell samverkan och den svenska säkerhetspolitikens mål och medel

° kunna använda olika kunskapskällor och verktyg för att analysera och diskutera samhällsfrågor

  ur olika infallsvinklar och så att de egna åsikterna tydligt framgår.

Kunskapsområdena som ska behandlas i samhällskunskapsämnet rör

demokratins innehåll och uttryckssätt

samhällets organisation utifrån politiska, sociala, ekonomiska, kulturella, religiösa och rumsliga aspekter

individers och gruppers skilda livsvillkor

arbetsliv och sociala förhållanden

frågor kring kulturarv, identitet, kulturmönster och kulturkonflikter

internationella förhållanden, internationell utveckling, samlevnad och konflikt

samspelet mellan samhälle och natur, överlevnadsfrågor.

Några förändringar i ämnesinnehållet
En del av de förändringar ämnet genomgår är alltså knutna till förändringar i
läroplaner, medan andra förändringar mer är knutna till tidstypiska fenomen. I och för
sig kan också förändringar i läroplaner sägas vara tidstypiska fenomen, men
läroplansstyrda förändringar är åtminstone klart uttalade. Vissa förändringar som t.ex.
den starka betoningen av jämställdhet i slutet av 70-talet kan mer ses som ett
tidsfenomen, ej reglerat av läroplansförändringar. Andra sådana moment är avsnitt
som berör arbetsmarknaden och försvarsfrågan. Ämnet tycks delvis vara känsligt för
samhällets förändringar och olika gruppers påtryckningar och önskemål om innehåll.
Samhällskunskap är ju det ämne där samhället talar om och reflekterar över sig själv.
Det är därför logiskt med ett nära samband mellan ämnets och samhällets utveckling,
dock med några års förskjutningar.


